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STYRET

Håndboka er her igjen. Et nytt forsøk fra Supporterunionen for britisk fotball til et 
slags ”The Best Handbook Ever”. 

Dere får dømme, men vi er ganske så fornøyde selv.

Dette er en hyllest til alle dere som helg etter helg, uke etter uke, følger deres lag. 
Uansett divisjon, uansett økonomiske muskler og forutsetninger. En hyllest til alle 
dere som samler og hopper fra bane til bane, reiser over for å følge deres lag. Eller de 
som følger lag på TV, live-oppdateringer, Tekst-TV eller hører overføringer fra engelsk 
radio. En hyllest til dere som arvet favorittlaget fra en onkel som var til sjøs, fra en 
storebror som bestemte hvilket lag du skulle holde med eller som rett og slett fant 

Til medgangs- eller motstandssupportere. Dette er for dere alle sammen.
2019/20-sesongen er her snart igjen. Nye lodd, nye muligheter. Terminlisten er 
kommet, de første kjøpene er gjort og lånene er hentet. Kanskje er den største stjerna 
borte og laget svekket. Det stilles spørsmålstegn ved manageren eller forsvarsrekka, 
keeperen eller eieren. Noen av oss har kjøpt våre første turer, andre har litt mer is i 
magen og venter litt. Ser det litt an. 

Supporterunionen ønsker å være en viktig brikke for alle supporterklubbene, denne 
fantastiske tradisjonen som går tilbake til 1970-tallet. Dere er dommere og kan si om 
vi klarer det.

Norge – i hvert fall de med United-sympatier og som synes det var ”morsomt” med 
en nordmann på en av de beste klubbene i England – stolt i 1999. Nå er han 
manager for sitt United. I 2019/20-sesongen skal han forme sitt lag og gjøre sine 
kjøp og kvite seg med de han ikke ønsker videre.
Dette er sesongen Liverpool igjen drømmer om Premier League-gull, Derby og Leeds 
igjen drømmer om opprykk til Premier League, der mange mener de hører hjemme. 
Ipswich og Sunderland drømmer om å gjøre oppholdene i League One kortes mulig, 
mens Luton bygger for framtiden i etasjen over. Alle disse har lidenskapelige fans i 
Norge. Det samme har Leyton Orient som igjen skal spille i profesjonell liga. Og Notts 
County, verdens eldste profesjonelle klubb som ikke er det lenger. I tillegg til 
overrekkelsen av hedersprisen på Old Trafford har vi besøkt klubben og deres norske 

bane og samarbeid på tvers av landegrensene. 

poengene starter for fullt litt ut i august. Lykke til med sesongen for DITT lag. 

Tor Sandø

REDAKTØREN
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MEDLEMSTALL SBF 2018
 Supporterklubb 2018/19 2017/18 Endring
 1 Liverpool 49 010 40 229 8 781
 2 Manchester United  42 573 40 322 2 251
 3 Arsenal 7 197 7 022 175
 4 Tottenham Hotspur 5 260 5 400 -140
 5 Leeds United 4916 4413 503
 6 Manchester City 2 456 2 237 219
 7 Chelsea 1 715 1 895 -180
 8 West Ham United 898 917 -19
 9 Stoke City 710 746 -36
 10 Everton 575 624 -49
 11 Queens Park Rangers 490 567 -77
 12 Ipswich Town 469 461 8
 13 Aston Villa 456 447 9
 14 Newcastle United 420 502 -82
 15 Derby County 411 409 2
 16 Blackburn Rovers 293 212 81
 17 Scarborough Athletic 257 241 16
 18 Nottingham Forest 184 175 9
 19 Wolverhampton Wanderers 180 120 60
 20 Celtic 172 157 15
 21 Southampton 154 143 11
 22 Bolton Wanderers 153 151 2
 23 Rochdale 152 125 27
 24 Fulham 140 140 0
 25 Norwich City 139 120 19
 26 Luton Town 133 122 11
 27 Crystal Palace 132 130 2
 28 Leicester City 129 123 6

 30 Forest Green Rovers 122 95 27
 31 Sunderland 110 150 -40
 32 Portsmouth 104 91 13
 33 Kidderminster Harriers 103 0 103
 34 Coventry City 91 78 13
 35 Burnley 80 80 0
 36 Hibernian 69 62 7
 37 Millwall 55 55 0
 38 Birmingham City 52 52 0

 40 Brentford 51 45 6
 41 Woking 46 46 0
 42 Swansea City 40 37 3
 43 Brighton & Hove Albion 37 18 19
 44 Cheltenham Town 32 31 1
 45 West Bromwich Albion 30 35 -5
 46 Exeter City 30 35 -5

 48 Bury 30 19 11
 49 Fleetwood Town 25 25 0
 50 Peterborough United 24 24 0
 51 Cardiff City 23 24 -1
 52 AFC Bournemouth 21 20 1
 53 AFC Wimbledon 20 20 0
 54 Wycombe Wanderers 18 0 18
 55 Aldershot Town 12 12 0
 56 Barnet 10 10 0
 57 Charlton Athletic 8 8 0
 58 Blyth Spartans 3 3 0
  121 225 109 414 11 811
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235 kamper og 91 mål for Manchester United i 
sin aktive karriere.
Trener for samme lags reservelag mellom 2008 
og 2010. Manager for Cardiff i 2014.
Midlertidig manager for Manchester United ut 
2018/19, med gode utsikter for å få jobben på 
permanent basis.

Ole Gunnar Solskjær har gjennom sin væremåte 
og ikke minst de resultatene han har oppnådd, 
først og fremst på Old Trafford, på en fabelaktig 
måte frontet norsk fotball. Resultatene han har 
oppnådd er imponerende. Best huskes kanskje 

Bayern München, men høydepunktene og det 
Solskjær har oppnådd i engelsk fotball har vært 
til stor inspirasjon for så mange norske spillere 
som har kommet etter han.

Nå skiver han på en ny historie, denne gang som 
trener. At en norsk trener skal lede en av verdens 
største fotballklubber er en prestasjon så stor at 
det er vanskelig å fatte. Og det sier litt om hvilke 
følger hans ansettelse som midlertidig sjef for 

Sumo-kunder etter at Solskjær ble ansatt og 
snudde United-skuta. Gjennom sin måte å være 
på har han fått smilene tilbake til spillere, fans og 
alle tilknyttet Manchester United og med det 
også troen på suksess. Og med det har 
Solskjær-sangene kommet tilbake på Old 
Trafford for 20LEGEND.

Begynte veldig godt med en lang rekke sterke 

det litt tøffere etter hvert. Hadde en litt vanskelig 
avslutningen på 2018/19-sesongen, med tap 
blant annet for sitt tidligere lag, nedrykksklare 

OLE GUNNAR SOLSKJÆR 
TILDELES HONNØRPRISEN 
FRA SUPPORTERUNIONEN 
FOR BRITISK FOTBALL (SBF)

Cardiff. Ole Gunnar har varslet stor opprydning 
og aktivitet i sommer. Det stilles store forventin-
ger til Premier Leagues eneste norske manager.

Det er med stor glede SBF tildeler Ole Gunnar 
Solskjær hedersprisens for det han har oppnådd i 
verdens hardeste og beste fotballiga.

AV: TOR SANDØ
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Tippekampen personlig. Arne ”Ball” Scheie, ser 
tilbake på Tippekamp-perioden med glede.

Spør hvilken som helst fotballsupporter født og 
oppvokst på 1950-, 60- og 70-tallet om hva som 
er bakgrunnen for fotballidiotien. De aller fleste vil 
peke på Tippekampene. Disse kampene som 
startet klokken 16 lørdagene fra november til 
mars/april fra 1969 til 1995. Hugh Curran og 
Kevin Keegan. Ian Rush og Liam Brady. Billy 

slå litt hardere og hurtigere på lørdags ettermid-
dagene og var direkte avgjørende for valget av 
favorittklubb.

Historie

bassillen. 
- Vi leste jo Sportsmanden etter krigen, snakket 
med eldre mennesker og så begynte Norsk 
Tipping med sine tippekuponger. Det var andre 
kanaler i den tiden.

1960.tallet og med Tippekampene tok det veldig 
av, Scheie var ikke med fra starten av. Han var for 
ung. Men i 1973/74 var han klar, med Leicester-
Tottenham, 1. Desember 1973. Leicester vant 
3-0 og storspilleren Steve Earle debuterte.
Scheie er klar på at han og andre fotballfantaster 
har mye å takke svenske Lars Gunnar Björklund 
for.

- Det var han som i 1968 så potensialet om å 
sende direktesendte kamper fra England. BBC 
sendte Match of the Day hver lørdag, med glimt 
fra kampene, mens også ITV var på banen med 
opptak. 

- Men faktum er at interessen for engelsk fotball 

var større i Norge, enn i de andre nordiske land 
som startet samtidig med engelske tippekamper. 

ferd med å ta seg opp og den nådde store høyder 
da Tippekampene tok til. Svenskene hadde sin 
historie, med suksess i VM, de hadde slått 
England og var mer blaserte enn det vi var her 
hjemme.

Scheie ble Manchester United-fan. Han  studerte 
på begynnelsen av 1960-tallet og reiste over 
romjula i 1964 for sin første tur på Old Trafford.  

flere turer til Manchester senere. Sin første 
United-kamp han kommentere var hjemmekam-
pen mot Wolverhampton i 1976.

- Jeg husker ikke helt grunnen til det. Det kunne 
være bilder av noen, sympati etter München-
ulykken., slike ting. På 60-tallet var det jo stort 
sett Tottenham det gikk i. Nei, United ble mitt lag. 
Jeg husker jo Jørgen Juve var gjest i et eller 

Midlands
Mange av Tippekampene ble sendt fra Midt-
England, mye på grunn av at ATV, som hadde 
eksportrettighetene, holdt til i England. Men 
ganske snart så ble kommentatorene sendt til 
andre steder også enn i Midlands.

- Interessen var enorm i Norge, med avisrepor-
tasjer om kampene som skulle sendes på lørdag. 

TIPPEKAMP-PERIODEN 
VAR EN FIN TID

AV: TOR SANDØ
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Nr  Hjemmelag Bortelag Resultat 

1  Wolverhampton Sunderland 1-0 
2  Coventry Tottenham 3-2 
3  Leicester Cardiff 1-2 
4  Nottingham Wolverhampton 4-2 
5  Leicester Sunderland 1-0 
6  Stoke Liverpool 0-2 
7  West Bromwich Wolverhampton 3-3 
8  Manchester C West Bromwich 2-1 
9  Chelsea Watford 5-1 
10  Wolverhampton Leeds 1-2 
11  Swindon Watford 1-0 
12  Stoke Everton 1-1 
13  Coventry Crystal P 2-1 
14  Nottingham Derby 2-4 
15  Wolverhampton Blackpool 1-0 
16  West Bromwich Tottenham 3-1 
17  Stoke Derby 1-0 
18  Crystal P Chelsea 2-2 
19  Chelsea Manchester U 1-2 
20  Stoke Chelsea 1-2 
21  Aston Villa Tottenham 0-2 
22  Liverpool Tottenham 0-0 
23  Derby Manchester C 0-0 
24  Stoke Manchester U 1-2 
25  Stoke Arsenal 2-2 
26  Arsenal Manchester C 1-2 

28  Nottingham Leeds 0-2 
29  West Ham Arsenal 0-0 
30  Stoke Manchester U 1-1 
31  Wolverhampton Stoke 2-0 
32  Chelsea Stoke 1-2 
33  Leicester West Ham 2-0 

35  Leeds Arsenal 3-0 
36  Wolverhampton Arsenal 1-3 
37  Crystal P Leeds 2-2 
38  Tottenham Liverpool 1-2 
39  Stoke Chelsea 1-1 

40  West Bromwich Liverpool 1-2 
41  Crystal P Manchester U 5-0 
42  Leicester West Ham 2-1 
43  Aston Villa Burnley 0-3 
44  Wolverhampton Newcastle 1-1 
45  Coventry Hull 3-0 
46  Norwich Tottenham 0-1 

48  Derby Leeds 0-1 
49  Tottenham Manchester U 1-1 
50  Queens P R Coventry 3-0 
51  Leicester Burnley 2-0 

53  Leicester Tottenham 3-0 
54  Derby Arsenal 1-1 
55  Chelsea Leeds 1-2 
56  Aston Villa Notts County 1-1 
57  Stoke Queens P R 4-1 
58  Chelsea Queens P R 0-0 
59  Coventry Queens P R 0-0 
60  Stoke Leeds 3-2 
61  Manchester C Wolverhampton 1-2 
62  Bristol C Liverpool 0-1 
63  Ipswich Arsenal 2-2 
64  Wolverhampton Liverpool 0-1 
65  Wolverhampton Ipswich 2-1 
66  Birmingham Manchester C 4-0 
67  Aston Villa Portsmouth 2-0 
68  Derby Middlesbrough 2-3 
69  Birmingham Stoke 0-3 
70  Derby Everton 0-1 
71  Chelsea West Ham 1-1 
72  Wolverhampton Ipswich 1-2 
73  Coventry Wolverhampton 2-1 
74  Middlesbrough Arsenal 0-0 
75  Aston Villa Manchester U 2-0 
76  Aston Villa Norwich 1-0 
77  Ipswich Leeds 0-0 
78  Derby Stoke 1-2 
79  Luton Leeds 2-1 
80  Derby West Ham 2-1 

OVERSIKT OVER TIPPEKAMPER

Hvilke kamper som ble sendt ble jo ikke klart før 
tidlig lørdag morgen, men det var vel ikke så 
vanskelig å avsløre alle den tid alt av produk-
sjonsutstyr ble sendt til den aktuelle banen på 
fredag allerede.

Scheie forteller om kummerlige forhold.
- Det var jo baner fra 1800-tallet. Vi satt ofte på 
taket og kommenterte. Øivind Johnsen måtte 
klatre opp en stige med tau rundt magen på 
Selhurst Park for å kommentere. Den beste 

folk ekstremt hyggelige. 

Scheie stoppet på 125 tippekamper, fram til TV2 
overtok midt på 1990-tallet. Han minnes 

av å avslutte, da Nottingham tok i mot West Ham 
8. April 1995. I boka hjemme på Skedsmo står 

omkampen i 1981) og 20 norske. 

- Personlig var jo dette trist, men som allmenn-
kringkaster hadde ikke vi muligheter til å 
konkurrere. NRK betalte 300 dollar per kamp. Nå 
er tallet 40 000 ganger høyere. Det er enormt. Det 
er jo ikke så godt at du skal bruke hele budsjettet 
til sportsavdelingen for å få sendt kampene.
Scheie uttalte seg under en Tippekamp om 
økonomien i kampene. Da ble han kalt inn til 
sjefen, Jarle Høysæther.

- Hvis du tar deg av 4-4-2 og slikt, så tar vi oss 
av økonomien. Klar tale og sånn ble det deretter, 
sier Scheie.
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81  Arsenal Manchester U 3-1 
82  Wolverhampton Manchester C 0-4 
83  Stoke Aston Villa 1-1 
84  Queens P R Derby 1-1 
85  Middlesbrough Tottenham 1-0 
86  Birmingham Stoke 1-1 
87  Derby Everton 2-1 
88  Leeds Stoke 2-0 
89  Burnley Derby 1-2 
90  Stoke Tottenham 1-2 
91  Manchester C Newcastle 2-1 
92  Manchester U Wolverhampton 1-1 
93  Birmingham Liverpool 0-1 
94  Notts County Blackpool 1-2 
95  Millwall Luton 4-2 
96  Leicester Manchester U 1-1 
97  Birmingham Manchester C 0-0 
98  Ipswich Liverpool 1-0 
99  Liverpool Queens P R 3-1 
100  Arsenal Manchester U 3-1 
101  Tottenham West Ham 2-1 
102  Leicester Aston Villa 0-1 
103  Leicester Arsenal 4-1 
104  Tottenham Ipswich 1-0 
105  Birmingham Leeds 1-2 
106  Liverpool Birmingham 4-1 
107  Derby Leeds 0-1 
108  Leicester Ipswich 1-0 
109  Middlesbrough Arsenal 4-1 
110  Manchester U Manchester C 3-1 
111  Aston Villa Everton 0-0 
112  Liverpool  Middlesbrough 2-0 
113  Manchester U Norwich 1-0 
114  Everton Coventry 6-0 
115  Derby Manchester C 1-2 
116  Nottingham Coventry 2-1 
117  Liverpool Queens P R 1-0 
118  Everton Aston Villa 4-1 

120  Wolverhampton Everton 3-1 
121  Orient Chelsea 0-0 
122  Chelsea Liverpool 3-1 
123  Tottenham Charlton 2-1 
124  Nottingham Liverpool 0-0 
125  Tottenham Nottingham 1-3 
126  Arsenal Everton 2-2 
127  West Bromwich Aston Villa 1-1 
128  Arsenal Liverpool 1-0 
129  Derby Manchester U 1-3 
130  Wolverhampton West Bromwich 0-3 
131  Coventry Everton 3-2 
132  Manchester U West Bromwich 3-5 
133  Leicester Norwich 1-0 
134  Arsenal Nottingham 2-1 
135  Leicester Newcastle 2-1 
136  West Bromwich Leeds 1-2 
137  Chelsea Liverpool 0-0 
138  Tottenham Manchester U 1-1 
139  Nottingham Southampton 3-2 
140  Manchester C Manchester U 2-0 
141  Nottingham Brighton 0-1 
142  Arsenal Liverpool 0-0 
143  West Bromwich Everton 1-1 
144  Crystal P Nottingham 1-0 
145  Tottenham Aston Villa 1-2 
146  Manchester U Nottingham 3-0 
147  Manchester U Arsenal 3-0 
148  Tottenham Manchester U 1-1 
149  Liverpool Southampton 1-1 
150  Nottingham Wolverhampton 0-1 
151  Crystal P Manchester U 1-0 
152  Liverpool Nottingham 0-0 
153  Coventry Birmingham 2-1 

154  Nottingham Ipswich 1-2 
155  Aston Villa Arsenal 1-1 
156  Stoke Everton 2-2 
157  Tottenham Manchester C 2-1 
158  Birmingham Ipswich 1-3 
159  Arsenal Ipswich 1-1 
160  Everton Arsenal 2-0 
161  Aston Villa Liverpool 2-0 
162  Tottenham Arsenal 2-0 
163  Everton Liverpool 2-1 
164  Wolverhampton West Bromwich 2-0 
165  Manchester C Nottingham 1-1 
166  Liverpool Everton 3-1 
167  Middlesbrough Sunderland 0-0 
168  Manchester C Swansea 4-0 
169  Aston Villa Nottingham 3-1 
170  Birmingham Notts County 2-1 
171  Swansea Nottingham 1-2 
172  Everton Aston Villa 2-0 
173  Tottenham Arsenal 1-0 
174  Manchester C Stoke 1-1 
175  Brighton West Ham 1-0 
176  Tottenham Leeds 1-0 
177  Liverpool Tottenham 3-1 eo 

178  Everton Liverpool 0-5 
179  Manchester U Tottenham 1-0 
180  Everton West Bromwich 0-0 
181  Nottingham Manchester C 3-0 
182  Charlton Newcastle 2-0 
183  Liverpool Watford 3-1 
184  Watford Ipswich 2-1 
185  Manchester U West Ham 2-0 
186  West Bromwich Liverpool 0-1 
187  Manchester U Liverpool 1-1 
188  Arsenal Nottingham 0-0 
189  Brighton Norwich 1-0 
190  West Ham Stoke 1-1 
191  Liverpool Manchester U 2-1 eo 

192  Tottenham Nottingham 2-1 
193  Luton Tottenham 2-4 
194  Ipswich Liverpool 1-1 
195  Chelsea Manchester C 0-1 
196  Coventry Liverpool 4-0 
197  Arsenal Watford 3-1 
198  Fulham Tottenham 0-0 
199  Luton Arsenal 1-2 
200  Portsmouth Southampton 0-1 
201  Sunderland Queens P R 3-0 
202  Arsenal Aston Villa 1-1 

204  Sunderland Manchester U 3-2 

206  Nottingham Manchester U 3-2 
207  Newcastle Norwich 1-1 
208  West Ham Southampton 2-3 
209  Chelsea Manchester U 1-3 

211  Norwich Southampton 1-0 
212  Watford Aston Villa 1-1 
213  Manchester U Tottenham 0-0 
214  Queens P R West Ham 0-1 
215  Arsenal Liverpool 2-0 
216  Manchester U Arsenal 0-1 
217  Chelsea Tottenham 2-0 
218  Portsmouth Aston Villa 2-2 
219  Leicester West Ham 0-1 

221  Norwich Arsenal 1-1 
222  Charlton Liverpool 0-0 
223  West Ham Wimbledon 2-3 
224  Southampton Manchester U 1-1 
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225  Manchester U Manchester C 1-0 
226  Manchester C Liverpool 0-1 

228  Manchester U Nottingham 2-2 
229  Oxford Coventry 1-0 
230  Everton West Ham 3-1 
231  Wimbledon Manchester U 2-1 
232  Tottenham Liverpool 0-2 
233  Queens P R Manchester U 0-2 
234  Everton Derby 3-0 
235  Arsenal Everton 1-1 
236  Southampton Tottenham 2-1 
237  Leicester Crystal P 4-4 

239  Liverpool Arsenal 2-0 
240  Watford Nottingham 0-0 
241  Port Vale Tottenham 2-1 
242  Luton Oxford 7-4 
243  West Ham Portsmouth 1-1 
244  Coventry Manchester U 1-0 
245  Arsenal Manchester U 2-0 
246  Derby Liverpool 0-1 
247  Bradford C Tottenham 1-0 

249  Nottingham Aston Villa 4-0 
250  Norwich Sutton 8-0 
251  Newcastle Liverpool 2-2 
252  Millwall Arsenal 1-2 
253  Bournemouth Manchester U 1-1 
254  Derby Everton 3-2 
255  Watford Manchester C 1-0 
256  Middlesbrough Liverpool 0-4 
257  Manchester U Nottingham 0-1 
258  Queens P R Liverpool 3-2 
259  Chelsea Liverpool 2-5 
260  Aston Villa Arsenal 2-1 
261  Stoke Arsenal 0-1 
262  Southampton Everton 2-2 
263  Arsenal Tottenham 1-0 
264  Bristol C Chelsea 3-1 
265  Liverpool Everton 2-1 
266  Norwich Liverpool 0-0 
267  Oldham Everton 2-2 
268  Chelsea Manchester U 1-0 
269  Nottingham Manchester C 1-0 
270  Manchester C Arsenal 1-1 
271  Derby Aston Villa 0-1 
272  Queens P R Nottingham 2-0 
273  Liverpool Southampton 3-2 
274  Nottingham Tottenham 1-2 
275  Chelsea Aston Villa 1-0 
276  Crystal P Arsenal 0-0 
277  Coventry Liverpool 0-0 
278  Luton Aston Villa 2-0 
279  Everton Manchester U 0-1 
280  Luton Arsenal 1-1 
281  Manchester C Tottenham 2-1 
282  Liverpool Southampton 3-2 
283  Manchester U Aston Villa 1-1 
284  Blackburn Liverpool 1-1 
285  Tottenham Arsenal 0-0 
286  Coventry Southampton 1-1 
287  Chelsea Arsenal 1-1 
288  Liverpool Everton 3-1 
289  Chelsea Wimbledon 0-0 
290  Arsenal Crystal P 4-0 
291  Manchester U Everton 0-2 
292  Arsenal Cambridge 2-1 
293  Southampton Everton 3-4 
294  Sunderland Aston Villa 1-3 

296  Leeds Liverpool 4-5 
297  Crystal P Everton 0-0 

298  Everton Tottenham 3-1 
299  Crystal P Chelsea 0-0 
300  Norwich Nottingham 0-0 
301  Ipswich Cambridge 1-2 
302  Oldham Arsenal 1-1 
303  Manchester U West Ham 2-1 
304  Chelsea Nottingham 1-0 
305  Aston Villa Manchester C 3-1 
306  Leeds Tottenham 1-1 
307  Liverpool Manchester C 2-2 
308  Manchester C Arsenal 1-0 
309  Middlesbrough Manchester C 2-1 
310  Chelsea Tottenham 2-0 
311  Oldham Liverpool 2-3 
312  West Ham Wrexham 2-2 
313  Arsenal Manchester U 1-1 
314  Liverpool Southampton 0-0 
315  Tottenham Leeds 1-3 

317  Liverpool Tottenham 2-1 
318  Leeds West Ham 0-0 
319  Leeds Arsenal 3-0 
320  Arsenal Manchester U 0-1 

322  Manchester U Norwich 1-0 

324  Hartlepool Crystal P 1-0 
325  Manchester U Tottenham 4-1 
326  Oldham Blackburn 0-1 
327  Queens P R Manchester C 1-2 

329  Aston Villa Ipswich 2-0 
330  Blackburn Newcastle 1-0 
331  Aston Villa Everton 2-1 
332  Manchester U Middlesbrough 3-0 
333  Ipswich Arsenal 2-4 
334  Liverpool Everton 1-0 
335  Liverpool Arsenal 0-0 
336  Manchester U Tottenham 2-1 
337  Swindon Aston Villa 1-2 
338  Arsenal Aston Villa 1-2 
339  Tottenham Leeds 1-1 
340  Arsenal Newcastle 2-1 
341  Manchester U Norwich 2-2 
342  Newcastle Manchester U 1-1 
343  Leeds Arsenal 2-1 
344  Tottenham Manchester U 0-1 
345  Chelsea Aston Villa 1-1 
346  Manchester C Ipswich 2-1 

350  Wimbledon Leeds 1-0 
351  Manchester C Newcastle 2-1 
352  Arsenal Crystal P 1-2 
353  Southampton Everton 2-0 
354  Crystal P Newcastle 0-1 
355  Manchester U Newcastle 2-0 
356  Liverpool Nottingham 1-0 
357  Ipswich Blackburn 1-3 
358  Arsenal Manchester U 0-0 
359  Manchester U Nottingham 1-2 
360  Blackburn Nottingham 3-0 

362  Nottingham Liverpool 1-1 
363  Manchester C Manchester U 0-3 

365  Everton Manchester U 1-0 
366  Aston Villa Blackburn 0-1 
367  Coventry Blackburn 1-1 
368  Blackburn Chelsea 1-1 
369  Everton Blackburn 1-2 
370  Nottingham West Ham 1-1 
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Det var mange sterke kandidater til årets gjeve 
pris, og til slutt satt juryen igjen med tre 
kandidater: Terje Dahl fra Leeds United, Odin 
Henriksen fra Wolverhampton Wanderers og 
Trond Fuhre fra Birmingham City. 

Til slutt endte man opp med den 53-årige 
byggmesteren og Leeds-supporteren, Terje Dahl 
fra Tønsberg. Kriteriene som ble lagt til grunn for 
utmerkelsen var hans mangeårige innsats for 
Leeds-supportere både i Vestfold og ellers rundt 
om i landet, og for hans evne til å knytte 
kontakter og bånd i England til glede for alle med 
hjerte for Yorkshire-klubben. Hans julebord i 
Tønsberg Whites, der gamle Leeds-stjerner blir 
hentet over, er kjent i hele Norge. Terje er 
personlig venn av eks-spiller Eddie Gray, som har 
besøkt Norge ved flere anledninger. Og ikke nok 
med det - han arrangerer vårfest for norske 
Leeds-supportere i mai, og julebordet i Tønsberg 
har han alt planlagt langt på vei. For noen år 
siden arrangerte han også et event for ca 100 
norske Leeds-supporter på Elland Road, der 
inntektene fra loddsalget gikk til å sponse en 
Englandstur til to supportere, som ellers ikke hatt 
mulighet eller økonomi til å reise på en slik tur. 

Først og fremst - gratulerer så mye med prisen. 
Det var vel kanskje ikke så overraskende etter 
hva du legger ned av arbeid?

Jeg er helt satt ut. Fikk vite av SBF og på TV2 at 
jeg var nominert, og bare det var fantastisk. Jeg 
vet det er mange andre der ute som gjør veldig 
mye for sine klubber, så bare det å bli nevnt på 

telefon med beskjed at jeg var vinner, ble det 
nesten for mye. Jeg vil benytte anledningen til å 
takke alle mine hjelpere også, samt LUSCOS, 
som er fantastiske. Jeg satt selv i styret der for 
noen år siden, så jeg vet hvilken fantastisk jobb 
de legger ned. Takk også til juryen i SBF som fant 
meg verdig.  Jeg føler meg stolt og privilegert 
over å motta en slik pris.

Kan du si litt om hvordan det hele startet for ditt 
vedkommende?  Hvordan ble du egentlig 
Leeds-supporter?

Først og fremst er jeg innenfor den aldersgrup-
pen som ble Leeds-supportere, og de var jo 
veldig gode på 70-tallet. De hadde kjente 

store helt var Billy Bremner.  Jeg så Leeds og 
Bremner for første gang så på TV i november 
1972 da Arsenal ble slått 1-0 på Wembley i 

Du har jo sikkert sett dem mange ganger på TV, 

og hvor mange ganger har du sett dem opp 
gjennom alle disse årene?

ÅRETS SUPPORTER 2018/19: 
TERJE DAHL (LEEDS UNITED)

AV: RAY TØRNKVIST OG ANDERS CHRISTENSEN
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Jeg reiste over første gang i 1996 og da jeg så 
dem i en 2-0-seier over Nottingham. Siden den 
gang har jeg sett dem ca 60 ganger, så ja – jeg 
har fått med meg en god del kamper.

Har du noen store øyeblikk du vil trekke fram, og 
hva er det beste sportslige minnet fra disse 
turene og som Leeds supporter?
Jeg vil nok si att opprykket fra League One i 2010 
var veldig stort. Vi annonserte vel da at nå har 
veien tilbake startet etter tre år på tredje nivå. 
Dessverre har det vært en del nedturer også, 
men særlig før februar-mars hvert år har det 
vært mye bra fotball å se på de kampene vi har 
overvært. Det å slå Manchester United er jo også 
noe av det bedre man kan oppleve.

Prisen du nå har fått går jo også på mye av ditt 
sosiale bidrag for andre supportere, og ikke bare 
deg selv. Blir du ikke sliten av å hele tiden 
arrangere og planlegge for andre - det må jo gå 
veldig mye tid?

Ja, som de fleste vet er dette en livsstil, som jo 
gjelder for svært mange av oss. Jeg synes det er 
gøy å arrangere og lage i stand for andre, og det 

er ekstra moro når jeg får masse tilbakemeldin-
ger fra dem som er med på disse tingene. Og jeg 
har det jo gøy selv også - det er ikke bare jobb 
med det.  Alt i alt er arbeidet med dette bare 
positivt for meg.

Når vi er inne på dette med turer, så har vi hørt at 
du har god kontakt i Leeds og at det alltid er en 
felles middag, en innsamling eller besøk av 
gamle Leeds-spillere. Hvordan får du til alt dette?

Nå er jeg så heldig å kjenne både Peter Lorimer 
og Eddie Gray godt. Disse er jo tidligere spillere 
som åpner de fleste dører og som også stiller på 
lunsjer med oss. De er alle med i reisefølget når 
vi er på tur, og samtidig er det disse gamle 
Leeds-heltene supporterne fra Norge ønsker å 
treffe. Vi hadde f.eks. et eget skottetreff for noen 
år siden med disse to, samt Gordon McQueen, 
Arthur Graham, Johnny Giles og Joe Jordan. På 
dette treffet samlet vi inn 15,000 kroner til 
Lorimer og hans kone Susan som takk for den 
gjestfriheten de har vist oss nordmenn på tur 
gjennom en årrekke da de drev den nå nedlagte 
puben The Commercial. Nå ble jo Peter Lorimer 
også kreftsyk for en tid tilbake, så dette var 
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Marcelo Bielsa burde også byttet mer på laget 
enn hva tilfellet var.  Han kjørte konstant med 
samme mannskap, med unntak av på keeper-
plassen. Akkurat dette byttet var også veldig 
uheldig, mener jeg. Til tross for skuffelsen, mener 
jeg at vi har alle muligheter til å bli en toppklubb 
igjen. For å oppnå dette må beholde våre unge 
talenter, og vi må få inn noen rutinerte kvalitets-
spillere. På sikt må vi nok også få inn pen-
gesterke folk på eiersiden. Slik har fotballen 
dessverre blitt. 

Årets jury bestod av Anders Christensen 

penger som kom godt med i en vanskelig tid. 
Heldigvis er Lorimer på bedringens vei nå, og det 
går litt bedre med økonomien. Vi har også hatt en 
innsamling til familien til en drosjesjåfør som vi 
pleide å bruke, og som døde brått i en alder av 

mitt, så de kom seg på kamp - kanskje for å 
tenke på noe annet et par timer.

Helt til slutt – hva føler du gikk galt for Leeds i 
sesongen som gikk? Det så jo svært lyst ut med 

Min mening er at Leeds hadde en altfor tynn 
spillerstall i år - ingen tvil om det. Manager 
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MILEPÆLER

KAMPER I NÆRHETEN DIN STATISTIKK

REGISTRER KAMP

40.000 STADIONER

EGNE BILDER

Gjør hver tur
til en fotballtur!

Med Groundhopper har du full oversikt over alle kamper i nærheten, både der du er 
eller dit du panlegger å reise ‒ om det så er ned til nivå 10 i England! Og tilsvarende 
kontroll over kamper du har sett og hvilke stadioner du har besøkt. Motta badger for 
spesielle kamper og egne milepæler, legg til egne bilder og få melding når dine venner 
har dratt på kamp uten deg. 
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Lurer du på om målet til Geoff Hurst virkelig var 
inne, hva som er eldste klubben i England og 
hvordan draktene til de store klubbene så ut for 
hundre år siden? Og visste du at verdens mest 
berømte fotballstatue i verden ikke forestiller en 
fotballspiller? Football Museum i Manchester 
kan gi noen av svarene og litt til. 

Om Hurst sitt ene mål mot Vest-Tyskland virkelig 
var inne, har de lærde vært uenige om siden 

1966. Hurst sier selv på museet at han aldri har 
vært i tvil om at den russiske dommeren og 
linjedommeren gjorde rett da han dømte mål. 

Flyttet
Fotballmuseet i Manchester ble lagt dit fra 
Prestons hjemmebane Deepdale i 2012. Siden er 
det kommet flere effekter til. Og det strømmer på 
tusenvis av fotballsupportere fra hele verden til 
museet hvert eneste år. 

Da vi var innom museet ved begynnelsen av 
påsken, hadde Manchester United hjemmekamp 
mot West Ham og det var da naturlig at ganske 
mange av de besøkende hadde drakter fra disse 
to lagene. Fotballmuseet har bevart mange av 
den engelske fotballens mest minnerike øyeblikk. 
Fra store lags suksess tiår for tiår. Her er 
historien om verdens eldste fotballklubb, 

1920-tallet, Arsenal på 1930-tallet, 
Wolverhampton på 1950-tallet, Tottenham på 

1960-tallet, Liverpool på 1970- og 1980-tallet, før 
Manchester United, Arsenal, Chelsea og 
Manchester City tok over i den moderne tid.
Fotballmuseet er bygd opp i flere etasjer. I 

-

mye snask for en fotballsupporter uansett 
bakgrunn og favorittklubb og en kafeteria, 

trenger en forfriskning etter halvspilt besøk eller 
en flere-retters middag ved ferdigspilt besøk.

Fotball
Det er fotball opp og fotball i mente på dette 
museet. Her er det nok en fordel at man gjerne 
har bladd litt i Rothmans og fulgt den engelske 
fotballen en stund, men her er selvfølgelig mange 
godbiter også for den yngre garde. Og for de som 
er på museum for kunsten, så får de også sitt, 
gjennom en egen avdeling med fotballkunst. Men 
for oss som er stolte over å være fotballidioter, så 
er fotball kunst så det holder. Her er malerier med 

Maradona, som han brukte i den berømte 

han handset i duell med Peter Shilton. Det var en 
bitter pille å svelge for engelskmennene, men 
ikke verre enn at drakten til synderen er på plass i 
deres eget fotballmuseum.

Her får du også lov til å ta på og ta bilde av 

FRA FOTBALLENS 
VUGGE

AV: TOR SANDØ
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Premier League-pokalen, du får se FA cup-poka-
len, som er en kopi av den første, som ble stjålet 
fra et butikkvindu i Birmingham i 1895 og aldri 
kom tilbake. En butikkeier med hjertet i Aston 

mulm og mørke ble den stjålet og kom aldri 
tilbake. Her er trofeet England vant i VM i 1966, 
Jules Rimet Trophy og selvfølgelig Stanley 
Matthews sin trøye og medalje fra 1953, da han 
som 38-åring kunne løfte sitt første trofe, etter å 

etter å ha havnet to mål under.

I en egen avdeling kan man også være keeper 
som Gordon Banks og skyte straffespark som 
Gary Lineker.

Kvinnefotballen
Når man snakker om engelsk fotball så er det 
mange som tar det for gitt at det er herrefotbal-
len som gjelder. Kvinnefotballen kommer mer og 
mer, men det har ikke alltid vært slik. 
De begynte å spille fotball mot slutten av 
1800-tallet, men det engelske fotballforbundet, 
FA, forbød faktisk kvinnefotball i 1921. Dick Kerr 
Ladies var en av de mest populære kvinnefotbal-
lagene, før bannlysningen. The Harry Weldon Cup 
ble vunnet av laget i 1921, med hele 25 000 
tilskuere til stede. Men så fulgte 50 års forbud, 
før fotballforbundet igjen tok til fornuften og ga 
kvinnene lov til å spille fotball i 1971. Nå spilles 
mye av den beste kvinnefotballen på fotballøya.

Her er utviklingen på drakter, fra Manchester 

dagens hypermoderne. Her er leggbeskyttere, 
som knapt beskyttet noen ting og ikke minst 
fotballskoene. Fra de tunge knottskoene som ble 
brukt for rundt hundre år siden, med knotter som 
stakk opp gjennom sålen, til dagens sko som 
knapt veier noe.

var den første klubben som ble stiftet, i 1857. I 
dag frister klubben tilværelsen nede i divisjons-
systemet, men da de ble stiftet var de en 
maktfaktor, som innførte både corneren, innkast, 

frispark og tverrliggeren. 

Det var Nathaniel Creswick og William Prest i 

enn rugby, der du ikke kunne plukke opp ballen. 
Dermed laget duoen en sport med sine egne 
regler. Men utfordringen kom når de skulle spille 
kamper. De hadde ett lag og naturligvis ingen å 
spille i mot. Dermed laget de turneringer, der de 
spilte mot hverandre, blant annet gifte mot 
single, spillerne med navn fra første del av 
alfabetet mot de fra siste del. 

Klubben holdt valg og Frederich Werd var 
president og med Presow, Prest, Fowler, 

en sentral plass i det første styret klubben valgte. 

viktigste regelen var at det å holde ballen og slå 
hverandre var strengt forbudt.

Fotballstorheter
Her er nok av storheter som har fått sin naturlige 
plass på museet. Hurst, Lineker og Matthews er 
nevnt. George Best, Denis Law, Dixie Dean og 
ikke minst keeperen Arthur Wharton, som spilte 
sin fotball i Darlington, Preston North End, 

Ashton North End og Stockport County mellom 
1885 og 1902, er også nevnt. Han var den første 
svarte spilleren i den profesjonelle fotballen i 
England. Den første svarte spilleren som spilte en 

Liverpool i 1965. Johanneson var en av mange 

alkoholen. Da han døde i en blokkleilighet i Leeds 
i september 1995, var han alene og ble funnet 
flere dager etterpå. Mange Leeds-supportere 
møtte opp i bisettelsen hans, der Leeds-legenden 
Peter Lorimer holdt tale.

Verdens eldste fotballturnering, FA-cupen, har sin 
naturlige plass i engelske fotballhjerter, på 
fotballmuseet likeså. Fra 1872, da 15 lag var med 
og til lag fra hele divisjonssystemet som får være 
med i dag. Tre av de 15 lagene trakk seg uten å 
ha spilt en eneste kamp. Finalen ble spilt på 
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Kennington Oval mellom Wanderers FC og Royal 
Engineers AFC. Kampen ble vunnet av Wanderers 
med 1-0. Den mest kuriøse av oppgjørene i den 
første FA-cup-turneringen var muligens kampen 
mellom Queen`s Park og Donington School, der 
lagene ikke ble enige om dato, noe som førte til 
at begge lagene gikk videre.

Arthur Fitzgerald Kinnaird har fått sin plass, 

med Wanderers og to med Old Etonians). Dette 
er en rekord som fortsatt står. Sitt femte 
mesterskap tok han da Old Ethonians slo 
Blackburn Rovers 1-0 i 1882 og han feiret ved å 
stå på hodet foran paviljongen. Dette kan 
selvfølgelig bivånes på fotballmuseet. Kinnaird 

kontroversiell spillestil i disse årene som gikk ut 
på at det skulle være tillatt å sparke motspillerne 
på leggen. Han var også kjent for å være den 
kanskje hardeste og råeste takleren i sin tid. 
Kinnaird spilte alltid i bukser og blå/hvit caps. 
Han innrømmet at han kom til å bli utvist etter 
fem minutter i den moderne fotballen. Han var en 
fair spiller som tok like mye juling som han ga. 
Kinnaird satt som FA-president i 33 år og døde i 
1923, bare måneder før Wembley Stadion ble 
åpnet.
Skader skjedde under kampene og i museet 
nevnes det spillere gjennom historien som både 
brakk kragebein, bein og nakke, men som måtte 

reserver.

Lag i Europa
En egen avdeling har også engelske lag i Europa, 
helt fra Wolverhamptons 3-2-seier over ungarske 
Honved i 1954, har det gått slag i slag. 

Serievinnercupen i 1956 mot Real Madrid har en 
sentral plass. Det samme har suksessene til 
Leeds, Liverpool, Manchester United, Chelsea og 
Arsenal utenfor landegrensene.
Her er gamle benker fra gamle Wembley og en 
egen avdeling som tar for seg tragediene på 
Hillsborough og brannen på Bradfords hjemme-
bane, Valley Parade.
- Jeg lurer på hvor mange som hadde kommet 

fra denne brannen i live, men begynte også å føle 
på en sterk skyldfølelse fordi jeg kom meg ut, 
mens så mange døde, uttaler en 
Bradford-supporter.
De mange framtredende managerne britisk 
fotball har hatt, har også sin sentrale plass; Brian 
Clough, Matt Busby, Bill Shankly, Arsene Wenger, 
Alex Ferguson, Bob Paisley, Bobby Robson, 
Herbert Chapman, Don Revie og Alf Ramsay, er 
bare noen som er nevnt. Her er autentiske 
radiooverføringer av gamle klipp fra historiske 
kamper og selvfølgelig har engelsk fotball sine 

både første og andre verdenskrig.

Interessant
Fotballsupporterne Dave Staley og sønnene 

av de som besøkte museet ved inngangen til 
påsken. De var inne i det flere etasjers store 
museet i flere timer før det var tid for å begi seg 
til Old Trafford og fotballkamp.
- Veldig mye interessant å se her, både det å se 
og oppleve. Det var en god del ting om det 
historiske ved fotballen som jeg ikke visste, sier 
Dave, som er Bristol City-supporter, men som 
hadde tatt med sønnene på Manchester 
United-kamp på Old Trafford denne lørdagen. 
Det var han ikke alene om. Som vanlig fullsatt 
stadion og 75 000 tilskuere løste billett, som 
vanlig.

- Vi synes det var morsomst å være keeper og 
skyte straffespark, sier Isaac og Oliver.
Og bare for å ha nevnt det. Verdens mest 
berømte fotballstatue står utenfor Fulhams 
hjemmebane Craven Cottage og forestiller 
Michael Jackson, som ikke akkurat var kjent for 

Fotballmuseet i Manchester sentrum er åpent 
alle ukedager. De eneste dagene i året de er 
stengt er 24., 25. og 26. desember og 1. januar.
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Navn Favorittlag Sted Stadionbesøk
Ray Tørnkvist Leeds United Oslo 203 baner
Ola Toftaker Stoke City Lørenskog 203 baner
Steinar Tungen Leeds United Dombås 201 baner
Frode Trolsrud Berg Tottenham Hotspur Tranby, Lier 197 baner
Odd Hanstvedt Arsenal Kalandseidet 195 baner
Geir Ove Neset Manchester City Vilnius 180 baner
Knut Aasland Manchester City Evje 173 baner
Karl Yngvar Øvensen Hibernian Lier 163 baner
Anders Johansen Non League Drøbak 153 baner
Vegard Størseth Holberg Leeds United Buvika 153 baner
Jan Sigurd Eike Liverpool Stavanger 134 baner
Trond Fuhre Birmingham City Oslo 133 baner
Vidar Eilertsen Leeds United Langhus 132 baner
Einar Kvande Liverpool Surnadal 130 baner
Arild Svardal Liverpool Fyllingsdalen 127 baner
Vidar Svendsen Tottenham Hotspur Kristiansand 125 baner
Rune Dahl Manchester United Oslo 121 baner
Trond Andersson Leeds United Laksevåg 119 baner
Rolf Brown Manchester City Oslo 118 baner
Bjarte Wilhelm Hjartøy Middlesbrough Fyllingsdalen 117 baner
Joakim Bergqvist Queens Park Rangers Umeå 115 baner
Ståle Johannesen Manchester United Oslo 115 baner
Stefan Holmström Aston Villa Umeå 115 baner
Kjell Morten Hjartøy Arsenal Bergen 113 baner
Sven Arthur Ljosland Manchester City Kristiansand 111 baner
Tom Ovnerud Manchester United Stavanger 111 baner
Per-Gunnar Nilsson Manchester United Kristianstad 110 baner
Atle Husom West Ham United Lillehammer 109 baner
Tor Jørgen Svanberg West Ham United Oslo 109 baner
Tore Gjerdingen Derby County Melaka 108 baner
Trond Brenna Manchester United Oslo 107 baner
Larry Rothschild Crewe Alexandra Arendal 107 baner
Inge Haug Ipswich Town Kongsvinger 105 baner
Tom Morken Ipswich Town Bergen 105 baner
Atle Syversen Tottenham Hotspur Fredrikstad 104 baner
Henrik M Høyer Middlesbrough Kongsberg 103 baner
Tony Halsall Bury Evje 103 baner
Bent Uvaag Johansen Celtic Oslo 99 baner
Terje Bringsli Manchester United Sandefjord 99 baner
Tore Berntsen Queens Park Rangers Haugesund 98 baner
Inge Haagensen Derby County Leknes 98 baner
Stian Offerdal Rangers Sunndalsøra 98 baner
Finn Morten Steen Derby County Porsgrunn 97 baner
Kjell Skjerven Leeds United Leeds/ Vik i Sogn 94 baner 
Gaute Lyster Manchester City Stavanger 91 baner
Jan Henry Halvorsen Ipswich Town Porsgrunn 85 baner
Petter Johan Pettersen Liverpool Bergen 85 baner
Øyvind Werrum Derby County Tønsberg 85 baner
Rune Vibeto Leeds United Ulefoss 83 baner
Kjell Åvendal Egersunds IK Egersund 82 baner 
Oscar Christoffersen Liverpool Oslo 82 baner
Bjørnar Nyland Manchester United og Oldham Athletic Lillehammer 79 baner
Bjørn Tore Tvedt Blackpool Bergen 79 baner
Kjell Skram Manchester United Sarpsborg 79 baner
Robert Seim Manchester City Oslo 78 baner
Camilla Hanstvedt Liverpool Kalandseidet 77 baner
Dag Håkon Hellevik Queens Park Rangers Trondheim 75 baner

BANEHOPPERE ETTER SESONGSLUTT 2018/2019

 100+
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Kenneth Glesnes Manchester United Oslo 75 baner
Lasse Hjelle Leeds United Bergen 75 baner
Leif Konrad Borsheim Tottenham Hotspur Oslo 74 baner
Andreas Hellmann Leeds United Oslo 73 baner
Jakob Kårhus Blackburn Rovers Nedre Vats 73 baner
Knut Toresen Leeds United Terråk 73 baner
Nils Johan Dahl Derby County Gjettum 73 baner
Nils Vanebo Manchester City Namnå 70 baner
Stein Håkon Nes Sunderland Bergen 70 baner
Alf Helge Repstad Sunderland Søgne 69 baner
Jeppe Strømseng Arsenal Hosle 69 baner
Mikal Haugen Preston North End/Rangers FC Kristiansand 69 baner
Frank Roger Orefellen Manchester United Moss 68 baner
Geir Ingvald Jacobsen Ipswich Town Hamar 68 baner
Svein Terje Måland Tottenham Hotspur Stavanger 68 baner
Knut Ola Jonsrud West Bromwich Albion Oslo 67 baner
Kjell Christiansen Stoke City Vøyenenga 67 baner
Jørn Strømseng Arsenal Hosle 66 baner
Arne Karlsen Derby County Rykkinn 65 baner
Richard Aas West Ham United Moss 65 baner
Svein Ola Bråthen Manchester City Lyngdal 65 baner
Jarle S. Bakke Leeds United Skien 63 baner
Vinjar Vikanes Manchester United Ulsteinvik 63 baner
Jan Erik Skytte Leeds United Lillestrøm 62 baner
Gaute Rossvoll Queens Park Rangers Hamar 62 baner
Peter Bergfall Arsenal Trondheim 62 baner
Bjarte Vik Manchester United Rong 61 baner
Håvard Krey Hansen Preston North End Silsand 61 baner
Stig A. Vangsnes Wolverhampton Wanderers Oppegård 61 baner
Kurt Åsen Leeds United Nesttun 60 baner
Olav Ramstad Rochdale Oslo 60 baner
Svein Nilsen Stoke City Skui 60 baner
Stine Marie Barsjø Manchester United Moss 59 baner
Norman Gjerdingen Liverpool Doha 59 baner
Simon Heier Manchester United Rakkestad 58 baner
Hege Reiersen Aas West Ham United Moss 57 baner
Christoffer Nygaard Tottenham Hotspur Sandnes 57 baner
Henrik Alexander S. Greger Ipswich Town Tønsberg  57 baner
Håvard Jektnes Lewes Stavanger 57 baner
Ole Kristian Holter Arsenal Lørenskog 57 baner
Hans Brodshaug Liverpool Feiring 56 baner
Mikael Mellquist Manchester United Moss 56 baner
Bjørn Arne Smestad West Ham United Oslo 55 baner
Svein Erik Kristiansen Liverpool Bodø 55 baner

Fredrik Eriksen Tottenham Hotspur Oslo 54 baner
Frank Østerås Manchester United Oslo 53 baner
Geir Martinsen Manchester City Oslo 53 baner
Kenneth Tidemann Blackburn Rovers Levanger 53 baner
Odin Henrikssen Wolverhampton Wanderers Nesttun 53 baner
Odd Arve Gulliksen Liverpool Skotselv 53 baner
Bjørn Henry Christensen Liverpool Rygge 52 baner
Anders Haave-Johansen Queens Park Rangers Olso 52 baner
Pål Eilertsen Leeds United Langhus 52 baner
Tor Sandø Liverpool Kirkenes 52 baner
Arne Litleré Crewe Alexandra Oslo 51 baner
Petter Frydenlund Tottenham Hotspur Oslo 51 baner
Roger Karlsen Arsenal Lørenskog 51 baner
Vidar Andrè Fredriksen Ipswich Town Oslo 51 baner
Cato Røren Manchester City Sarpsborg 50 baner
Espen Tidemann Arsenal Ekne 50 baner
Frode Skjørvestad Liverpool Rennesøy 50 baner

 75+

 50+
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ALDERSHOT TOWN 
kontakt@aldershot.no
www.aldershot.no

ARSENAL 
kontakt@gunners.no  
www.gunners.no

ASTON VILLA  
ingolf.olsen@getmail.no
www.villans.no

BARNET 
bfcon@bfcon.net 
www.bfcon.net

BIRMINGHAM CITY 
martin@bskn.info  
www.bskn.info

BLACKBURN ROVERS 
espen.sjetne@gmail.com  
www.brscn.no

BOLTON WANDERERS 
eirik.titland@gmail.com 
www.boltonsupporter.net

AFC BOURNEMOUTH 
andre.fayen@dahl.no  
www.afcbournemouth.no

BLYTH SPARTANS
blythnorway@gmail.com
www.facebook.com

BRENTFORD 
robin.hesmyr@gmail.com
www.facebook.com

BRIGTHON & HOVE 
post@theseagulls.no 
www.theseagulls.no

BURNLEY 
henmathi@online.no
www.facebook.com

BURY 
post@bury.no
www.bury.no 

CARDIFF CITY
torstein.sundsfjord@gmail.com
ww.ccsc.no

o

o  

ail.no

TY 
o  

OVER
mail.

DERE
mail.c
pporte

MOUTH 
ahl.no  
mouth.no

com

o

RS 
.com  

ERS 
com 
er.net

H

no

Supporterklubber 
FOR BRITISKE LAG CELTIC 

leder@cscn.no  
www.cscn.no

CHELSEA 
leder@chelsea.no  
www.chelsea.no

CHELTENHAM TOWN  
post@cheltenham.no  
www.cheltenham.no

CRYSTAL PALACE 
post@crystalpalace.no  
www.crystalpalace.no 

DERBY COUNTY 
sveno@derbycounty.no 
www.derbycounty.no

EVERTON 
helge@evertonfc.no  
www.evertonfc.no

EXETER CITY  
kristoffer@cruisespesialisten.com  
www.exeter.no 

FOREST GREEN ROVERS
hunn@live.no
www.facebook.com

FULHAM 
p.jaeger.jakobsen@gmail.com
www.ffcnorway.no

HIBERNIAN 
k-yngo@online.no 
www.facebook.com

KIDDERMINSTER HARRIERS
post@harriersofnorway.no
www.harriersofnorway.no

HUDDERSFIELD TOWN
norwayterriers@outlook.com

IPSWICH TOWN 
post@ipswich.no  
www.ipswich.no

LEEDS UNITED 
anders@leedsunited.no  
www.leedsunited.no

LEICESTER CITY  
per.arne@notoddenfk.no 
www.facebook.com
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LIVERPOOL 
post@liverpool.no  
www.liverpool.no

LUTON TOWN 
haldisaase@live.no
www.luton.no

MACCLESFIELD TOWN  
macc@online.no 
www.facebook.com

MANCHESTER CITY  
soensteb@online.no  
www.manchestercity.no

MANCHESTER UNITED 
medlem@united.no  
www.united.no

MILLWALL 
svensberget@gmail.com
millwallnorge.no

NEWCASTLE UNITED 
frode@newutd.no 
www.newutd.no

 NORWICH CITY 
momork@online.no 
www.facebook.com

NOTTINGHAM FOREST  
skogvokteren@gmail.com 
www.skogvokteren.no

PORTSMOUTH 
joakim.ellingsen@gmail.com  
www.pompey.no

QUEENS PARK RANGERS  
qprkaare@hotmail.com  
www.qpr.no

ROCHDALE 
norwayspotland@gmail.com
www.facebook.com

SCARBOROUGH ATHLETIC 
scarbare@gmail.com
www.facebook.com

SHEFFIELD UNITED 

www.scandinavianblades.webs.com

SOUTHAMPTON 
post@southampton.no  
www.southampton.no
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CHARLTON ATHLETIC 
cascnorway@hotmail.com 
www.facebook.com

FLEETWOOD TOWN 
martin.steinkopf@hotmail.com
www.facebook.com

PETERBOROUGH UNITED 
hakon.rolstad.nilsen@gmail.com
www.facebook.com

LEYTON ORIENT  
mail@orientsupporter.com 
www.facebook.com

STOKE CITY 
runar.kvernen@gmail.com  
www.stoke.no

SUNDERLAND 
sthaako@online.no  
www.sunderland.no

SWANSEA CITY 
styret@swanseacity.no 
www.swanseacity.no

TOTTENHAM HOTSPUR  
kontakt@tottenhamsvenner.no  
www.tottenhamhotspur.no

WEST BROMWICH ALBION  
hensk@online.no  
www.baggies.no

WEST HAM UNITED 
erik@scandinavianhammers.com
www.scandinavianhammers.com

AFC WIMBLEDON 
endre.kleiven@gmail.com
www.facebook.com

WOKING 
roland.sannes@gmail.com  
www.rolandsannes.wordpress.com

WOLVERHAMPTON WANDERERS  
kontakt@vikingwolves.com  
www.vikingwolves.com 

WYCOMBE WANDERERS  
amundaano@hotmail.com
www.norwegianchairboys.wixsite.com
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For femte gang ble Supportercupen arrangert 
på Skeids hjemmearena Nordre Åsen i Oslo, og 
den 29. supportercupen i rekken ble avholdt 
lørdag 1. juni. 

Årets arrangement bød på noen utfordringer da 
Skeids hjemmearena var under oppgradering 
– noe som betydde at kunstgresset på hovedba-
nen ikke var tilgjengelig. Dermed måtte vi også 
bruke gressbanen ved siden av for å få plass til 
alle kampene. I tillegg var det Champions 

Tottenham, involvert samme dag. Akkurat det 
betydde visse logistiske utfordringer for de som 
skulle rekke veldig mye denne dagen, men både 
Liverpool og Tottenham stilte med alle sine 
påmeldte lag. Været var heller ikke det beste, 
men akkurat det er det ingenting man kan få 
gjort noe med. Og hvem kom til å stikke av med 
det gjeveste trofeet denne gangen? Ipswich var 
jo den store overraskelsen da de vant i fjor. Skulle 
de klare det igjen, eller ville det komme nye 

overraskelser? Og hva med Liverpool, som vant 
både i 2015, 2016 og 2017? Dette var noen av 
spørsmålene vi skulle får svar på.

Staben bestod i år av Anders Christensen, Ray 
Tørnkvist, Finn Morten Steen, Harald Unhjem, Tor 
Sandø, Bent Uvaag Johansen og Karl Yngvar 

SUPPORTERCUPEN 2019: 
IPSWICH VANT IGJEN!
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-
svarlig) og Skedsmo Røde Kors. Altså noen 
endringer i styret i forhold til i fjor, men ellers mye 
av det samme. Skeid stilte også som vanlig 
mannsterke og sørget for at vi hadde ballgutter 
på plass, pluss kafeteriatjenesten med alt hva 
man trengte av mat og drikke for å kunne yte 
maksimalt.

Turneringens popularitet er det tydeligvis 
ingenting å si på, for i år var vi igjen oppe i 36 lag, 
fordelt på 28 medlemsklubber. Tottenham, som 

samme dag og som hadde mistet en del spillere 
på grunn av dette, stilte likevel med tre lag. Det 
samme gjorde Manchester United, mens både 
Chelsea, QPR og Arsenal stilte med to lag hver. 
Ekstra hyggelig var det også å kunne ønske to 
nykommere velkommen: Wycombe Wanderers 
og Kidderminster Harriers. En og annen celeber 
gjest har vi også som regel vært heldige å kunne 
krydre turneringen med, og årets utgave var intet 
unntak. Leeds United hadde med seg Ben Parker 

Yorkshire-klubben mellom 2007 og 2012. Men 
den aller største stjernen som dukket opp på 
Nordre Åsen var nok Andy Sinton, som var 
invitert av QPRs supporterklubb. 
Midtbanespilleren med 12 landskamper for 
England, har en imponerende klubb-CV, som i 
tillegg til QPR inneholder klubber som bl.a. 

Wolverhampton Wanderers. Men morsomst av 
alt var kanskje at vi hadde fått selveste Bobby 
Madley, Premier League-dommer så sent som i 
2018, til å dømme flere kamper i turneringen 

Som vanlig var det varierende kvalitet på det som 
ble vist utpå den søkkvåte kunstgress- og 
gressmatta, og det er jo alltid sånn at noen 
klubber tar dette mer seriøst enn andre. Det var 
noen lag som utmerket seg positivt allerede 
innledningsvis. Både fjorårsvinner Ipswich 1, 
Derby, Wimbledon og Manchester United 3 ble 
gruppevinnere med full pott, mens de andre som 
gikk videre som beste lag i sine puljer var 
Chelsea 1, Celtic, Wolves, Manchester City og 

Leeds. Med ni grupper, var det kun sju av de ni 
beste toerne som gikk videre, og disse var 
nykommer Wycombe, QPR 1, Arsenal 1, 
Liverpool, Manchester United 2, Arsenal 2 og 

-
møtene mellom Manchester United 3 og 
Manchester City på den ene banen og Ipswich og 
Wolverhampton på den andre. 

Manchester-derbyet ble en svært så jevnspilt 
affære, som til slutt endte 2-2 etter at United 
kom tilbake og utlignet helt på tampen. Dermed 
måtte oppgjøret avgjøres på straffer, og her var 
det de lyseblå som trakk det lengste strået og 

imidlertid aldri noe tvil, og fjorårsvinner Ipswich 
vant til slutt meget fortjent 3-1 over 
Wolverhampton. 

engelske double-mester Manchester City og 
fjorårets Supportercup-mester Ipswich Town. 

Ipswich spesielt. Klubben fra Suffolk stilte med 
mange av de samme spillerne som bidro til en av 
tidenes største skreller i turneringens historie for 
et år tilbake, men de hadde også fått med et par 
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yngre forsterkninger. Det var i det hele tatt et 
svært ungt Ipswich-lag, som virket både 
samspilt og svært godt trent. De orket rett og 
slett mer enn sine motstandere utover i en lang 

det stod 6-0 til de mørkeblå – tidenes største 

gjennom hele turneringen som det klart beste 
mannskapet, og seieren har vel aldri vært mer 

Blekastad Almås og Sigurd Støbakk. Sistnevnte 
er forøvrig sønn av fjorårets store spiller og 
eks-Rosenborg- og Strindheim-mann Ronny 
Støbakk, mens tremålsscorer Mulelid Kvam ble 

Tractor Boys med nok en tittel, og vi vet at dette 
ikke går ubemerket hen i Ipswich – en klubb som 
trenger all mulig positivitet etter det bitre 
nedrykket til League One i sesongen som var. 
Ellers er det også verdt å nevne at et meget 
fornøyd Wolverhampton-mannskap sikret 
tredjeplassen ved å slå Manchester United 3 i 

Som vanlig arrangerte vi treff for alle 
Supportercup-deltagere på kvelden, og i år igjen 
var det på The Scotsman i Oslo at arrangementet 
ble rundet av. Mange hadde tatt seg turen til 

Tigerstaden uteplasser denne kvelden for å få 
med seg tidenes første Champions League-

var stemningen etter hvert størst hos dem med 
røde sympatier, og for mange ble dette den 
perfekte avslutningen på en strålende dag. Takk 
for i år. Vi sees igjen i 2020 til den 30. utgaven av 
årets vakreste eventyr.
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Tidligere Premier League-dommer Bobby 
Madley måte til Supporterunionens fotballtur-
nering på Nordre Åsen for å dømme et 
lokalderby mellom Tottenham og Arsenal.

siden og bor med samboeren på Manglerud i 
Oslo. I løpet av sommeren flytter de til 
Kvernebyen. Under beltet har han 92 Premier 
League-oppgjør med fløyta, men det var ingen 
automatikk at han skulle få dømme eliteseriefot-
ball i sitt nye hjemland. Han må gå gradene. Som 
for eksempel en kamp mellom Tottenhams og 
Arsenals norske supportere.

Bli vant

tillegg til Osset United på åttende nivå i det 
engelske ligasystemet. 

Jeg har stilt meg til disposisjon for dommerfore-
ningen og har dømt en del G19-kamper, i tillegg 
til 3. Divisjon. Stabæk og Molde sine andrelag var 
den første kampen på det nivået. Det er greit å bli 
vant med den norske fotballen før jeg dommer 
toppkampene, sier Madley. 
Vi har fått lov til å følge han i dommergarderoben, 
der han gjør klar gule og røde kort, dommerdrakt 

og alle de andre vanlige rutinene han har. 

Det spiller ingen rolle om det er Premier League 
eller uansett hvilket nivå. Du må ta det alvorlig, 
sier Madley.

MÅTTE TIL NORGE FOR Å 
DØMME TOTTENHAM-ARSENAL

AV:  TOR SANDØ
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Han har også jobbet en del med unge dommere i 
Abildsø. 
- Jeg stortrives veldig i Norge. Det er veldig 
mange bra yngre dommere, sier han.

- Du savner kke Premier League?
Jeg elsket å være en del av det de sju årene det 
varte. Nå er jeg her og det skal også bli bra. Det 
er en god utfordring å dømme i Norge også. Jeg 
er ofte over i England, men dette føles som 
hjemme nå.

Norsk
Bobby er i ferd med å lære seg norsk.
- Jeg snakker fransk fra før og det at jeg kan to 
språk hjelper meg en del i forhold til læringen av 
et tredje. 

Madley snakker om hvordan det var å vokse opp 
som ung dommer i England. Han så hvordan 
rutinerte pipeblåsere, som Howard Webb og 
Mark Clattenburg gjorde det og lærte mye av 
dem.

Hvilke lag var de beste og verste å dømme?
Madley tenker seg om, kanskje litt redd for å 
støte noen. 

Tottenham er et greit lag å dømme. Liverpool 
også. Veldig disiplinerte. Men jeg har et 
profesjonelt forhold til dette og vi måtte 
selvfølgelig behandle alle likt. Det kunne være 
fysisk fotball i blant, men det å dømme verdens-
klassespillere som Hazard og Salah var et 
privilegium.

Aldri blitt truet
Den engelske tidligere toppdommeren sier at han 
har gitt rundt 25 straffespark i de kampene han 
har dømt. Gule og røde kort har han lite oversikt 
over.

Noen har det blitt av dem. Jeg tror aldri jeg har 
gitt en spiller flere røde kort. Jeg har aldri blitt 
konfrontert eller truet og jeg har til og med dømt i 
Aserbajdsjans hovedstad, Baku. Stort sett har det 
bare vært gode situasjoner og gode forhold til de 
spillerne for de lagene jeg har dømt kampene til, 
sier Madley.

Det er tid for Tottenham-Arsenal på Nordre Åsen. 
Alle har ikke likedan Spurs-drakter på Tottenham 
eller Gunners.-drakter på Arsenal, men lidenska-
pen og hjertet for drakt og de hvite og rød-hvite 
er rimelig felles hos de to lagene.
Engelskmannen har dømt flere lokaloppgjør i 
England, men aldri storoppgjøret. 

Han gleder seg.
Madley går ut og får en god tone med spillerne 
og har full kontroll. Han ga ingen kort, men et 
straffespark i en kamp der Spurs gikk videre. 
Madley får flere kamper under supporterturnerin-

Manchester City. Alltid med stor grad av 
myndighet og glimt i øyet. Akkurat som da han 
dømte på høyeste nivå i England.
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Karl Johans gate 17, 0159 OSLO - Telefon: +47 22 47 44 77 - E-post: firmapost@scotsman.no - www.scotsman.no

Since 1974

&

I kjelleren viser vi fotball og alle de 
store sportsarrangementene på våre 
mange tv-skjermer.

Vi har to European Standard shuffleboard 
i kjelleren. Ta med deg noen venner og kom 
innom for et spill og noe godt i glasset.

Mat serveres fra
kl. 11.30 - 22.30: mandag - lørdag

kl. 12.00 - 22.30: søndag

THE SCOTSMAN HAR 
TRADISJONSRIK PUBMAT 

PÅ MENYEN!

and good drinks

ÅPNINGSTIDER I KJELLEREN:
Mandag - Torsdag: 17.00 - 00.00
Fredag: 17.00 - 03.00
Lørdag: 13.00 - 03.00
Søndag: 14.00 - 22.00

g

SPILL TIL
HALV PRIS

hver man.til fre.
17:00 - 22:00



MARATONTABELLEN 1991 – 2019

Arsenal 2, 
Barnet/Cambridge United, 

Blackburn Rovers 2, 
Celtic 2, 

Chelsea 2 og 3, 
Everton 2, 

Ipswich Town 2 og 3, 

  Klubb: Sp V U T    Mål   P
 1 Arsenal 133 78 30 25 296 140 264
 2 Leeds United 137 79 21 37 304 155 258
 3 Liverpool 137 78 24 35 289 141 258
 4 Exeter City 109 70 18 21 238 87 228
 5 Tottenham Hotspur 119 66 19 34 247 161 217
 6 Celtic 112 61 33 18 249 95 216
 7 Manchester City 122 58 28 36 237 156 202
 8 Wolverhampton Wanderers 123 57 25 41 252 162 196
 9 Manchester United 121 57 20 44 270 157 191
 10 Nottingham Forest 110 55 26 29 226 147 191
 11 Queens Park Rangers 117 54 26 37 244 152 188
 12 Derby County 99 43 13 43 178 170 142
 13 Blackburn Rovers 71 42 9 20 168 76 135
 14 Burnley 93 39 16 38 178 156 133
 15 Ipswich Town 97 39 9 49 169 219 126
 16 Milton Keynes Dons 65 34 18 13 109 56 120
 17 Birmingham City 75 33 16 26 125 119 115
 18 Everton 82 36 6 40 109 121 114
 19 Stoke City 82 30 21 31 113 110 111
 20 Chelsea 77 29 14 34 132 112 101
 21 West Ham United 95 25 17 53 120 235 92
 22 Scarborough 53 24 18 11 120 69 90
 23 Newcastle United 74 26 11 37 120 134 89
 24 Bolton Wanderers 59 25 12 22 95 77 87
 25 West Bromwich Albion 60 23 10 27 96 119 79

 27 Aston Villa 60 19 17 24 80 129 74
 28 Crystal Palace 85 19 14 52 92 210 71
 29 Southampton 55 18 9 28 82 98 63
 30 Luton Town 44 17 11 16 70 70 62
 31 AFC Wimbledon 38 17 9 12 56 52 60
 32 Cheltenham Town 50 13 13 24 47 68 52
 33 Barnet 41 15 6 20 89 86 51
 34 Norwich City 55 13 7 35 59 209 46
 35 Leicester City 29 13 4 12 64 70 43
 36 Fulham 35 11 4 20 50 80 37
 37 Portsmouth 29 10 6 13 42 54 36
 38 Woking 25 11 2 12 42 42 35
 39 Accrington Stanley 10 9 1 0 39 11 28
 40 Torquay United 24 8 1 15 40 69 25
 41 Hull City 22 6 5 11 35 53 23
 42 Middlesbrough 21 6 3 12 44 52 21

 44 Swansea City 10 5 2 3 11 14 17
 45 Charlton Athletic 11 4 3 4 19 14 15
 46 Rushden & Diamonds 15 2 3 10 14 35 9
 47 Wycombe Wanderers 4 2 1 1 11 6 7
 48 Tranmere Rovers 6 2 1 3 10 14 7
 49 Stockport County 12 2 1 9 11 28 7
 50 AFC Bournenouth 16 1 4 11 17 44 7
 51 Dagenham & Redbridge 7 2 0 5 9 11 6
 52 Sunderland 15 0 4 11 12 45 4
 53 Kidderminster Harriers 3 1 0 2 5 12 3
 54 Millwall 5 1 0 4 4 20 3
 55 Brentford 9 1 0 8 1 17 3
 56 Wigan Athletic 12 0 3 9 3 31 3
 57 Scunthorpe United 10 1 0 9 6 49 3
 58 Coventry City 9 0 2 7 1 27 2
 59 Rochdale 3 0 1 2 1 8 1
 60 Leyton Orient 2 0 0 2 0 4 0
 61 Cardiff City 3 0 0 3 0 11 0
 62 Aldershot Town  3 0 0 3 0 18 0
  Øvrige* 678 196 123 359 808 1429 711
   3960 1614 732 1614 6679 6679 5574

*

Su
pportercupen
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Som så mange ganger før gjennom flere tiår er 
det vanskelig å kåre årets medlemsblad da 
mange gjør en fantastisk jobb, og bruker 
massevis av tid til dette. Det er noe eget med 
medlemsblader. Får du det i posten er du liksom 

av den, uansett om du ikke leser alt. For mange 
er det fortsatt ett høydepunkt når det detter ut av 
postkassen og man kan lese om sin egen klubb 
både fra innsiden og utsiden.

Også dette året hadde juryen en meget vanskelig 
oppgave, men så vi på helheten og alle kriteriene, 
så kom juryen frem til London klubben QPR sitt 
medlemsblad. Bladet The Superhoops har over 
en årrekke levert varene, og nå får denne gjengen 
prisen som best i klassen.Er dette sant, eller en 

sin formann Kåre Svang ble konfrontert med 
meldingen om prisen. Ja i aller høyeste grad var 
dette sant. Deres flotte medlemsblad har alt en 
supporter kan ønske seg. Klubben er ikke så 
veldig stor i norsk målestokk, og ressursene er 
ikke så veldig mange, men kvaliteten på A5 

ganger pr sesong, er glimrende.

Bladet har de vanlige opplysningene som 
supporterne trenger pluss masse annet godt 
stoff. Det er liksom som om du vandrer rundt 
Shepherds Bush området når du lever deg inn i 

restauranter, samfunnet rundt og puber. Det er 
også fyldige reportasjer fra døren innenfor og 
presentasjon av ex- players og treff rundt dette. 
Redaktør Hellevik og hans stab gjør en fremra-
gende jobb og det håper vi de fortsetter med i 
mange sesonger. Dag Håkon Hellevik har bred 
erfaring da han har vært journalist, men også 
hans stab gjør en fremragende jobb. Hva er din 
reaksjon til prisen?

Det er fantastisk og bli satt så pris på. Vi jobber 
mye og prøver alltid å få ferdig ett flott produkt til 
våre medlemmer. Får veldig mange positiv 
tilbakemeldinger også, og dette er jo en ekstra 
fjær i hatten for oss. Jeg bruker  flere medarbei-
dere og alle bidrar flott på sin måte avslutter 
Hellevik, som også påpeker han er meget stolt og 
henrykt.

Kåre Svang som er leder i QPR Norway takker 
juryen så mye, men takker også sine supportere 
som gjør veldig mye for att bladet skal bli best 
mulig. Jeg er stolt og glad og dette inspirerer oss 
alle avslutter en meget blid og fornøyd leder om 
årets pris.

ÅRETS MEDLEMSBLAD
SESONGEN 2018/19

AV: RAY TØRNKVIST OG HARALD UNHJEM
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Årets pris for nett og sosiale medier går til 
Stoke City Supporters Branch Norway. Leder 
Runar Kvernen mottar prisen med stor 
entusiasme, men er også litt overrasket, siden 

samme pris.

Styreleder Kvernen berømmer det sterke 
kollektivet i Stokes norske supporterklubb, der 
det var 710 betalende medlemmer ved utgangen 
av 2018. – Etter omstruktureringen av supporter-
klubbens arbeid i 2010 og 2017 har langt flere 
supportere blitt aktive i klubben, og de mange 
oppgavene blir nå fordelt på flere hender.

- Vi legger vekt på at både nett- og Facebook-
sida skal inneholde mye egenprodusert stoff. 
Dessuten skal utformingen være slik at det er lett 

relevante for medlemmene våre, understreker 
styreleder Runar Kvernen, som selv er ansvarlig 
for å drifte Facebook-sida sammen med kona 
Tone Minerva Kvernen.

Runar Kvernen har stått i bresjen for Stoke Norway 
siden 2010. Da ble den første omstruktureringen 
foretatt, og den nye internettsida kom i 2011, etter 
at de siden tidlig på 2000-tallet bare hadde drevet 

Trondheim som hjelper oss med publiseringsløs-
ninger, forteller Kvernen, og opplyser at sida skal 
videreutvikles igjen i løpet av sommeren.

- Medlemsbladet Potters News gis ut på papir 

Potters News er mer fanzine-preget og tar for 
seg saker med lengre varighet. Websida driftes 

daglige drift, med medlemsturinfo, polls, 
spørreundersøkelser og forumdiskusjoner i 
tillegg. Facebook-sida er der vi legger ut mest 
stoff. Heldigvis er vi mange som bidrar. Vi 
planlegger hva som skal legges ut når og 
gjennom hvilke kanaler. Disse skissene gjør 
arbeidet lettere, forteller Runar Kvernen.

Stoke City endte på en skyffende sekstendeplass 
i Championship sesongen 2018/2019, men når 
det gjelder hvordan man drifter en supporter-
klubb, stiller Stoke Norway i Premier League.

VURDERINGENE:

STOKE CITY
Hjemmesiden stoke.no på Internett oppdateres 
nesten daglig i løpet av sesongen. Layouten er 
oversiktlig og med alle de lenkene som en Stoke 
City-supporter måtte begjære. Facebook-siden 
er svært aktiv og informativ. Årets vinner.

ALDERSHOT TOWN
Aldershot har driftet en meget smakfull norsk 
hjemmeside på Internett siden februar 2019, og 
den oppdateres jevnlig, til tross for den engelske 

nivå). Facebook-siden til den norske supporter-
klubben har 43 medlemmer og har blitt drevet 
siden 2008, men den er lukket for utenforstående.

TOTTENHAMS VENNER
Spurs Norway driver en meget profesjonell 
hjemmeside på Internett, og den oppdateres 
omtrent daglig. Tottenhams Venner er dessuten 
svært aktive på Facebook og Twitter.

BOLTON WANDERERS SUPPORTERS CLUB 
NORWAY

hjemmeside på nettet, mens Facebook-sida 
deres er lukket for utenforstående.

Årets jury: Karl Yngvar Øvensen og Tor Sandø

I sin bedømmelse har juryen lagt vekt på:
* Egenprodusert innhold
* Utseende/design/layout
* Brukervennlighet og informasjonsflyt
* Skriveferdigheter
* Nettsidens kvalitet i forhold til klubbens 
tilgjengelige ressurser

ÅRETS PRIS 
FOR NETT OG SOSIALE MEDIER

AV: KARL YNGVAR ØVENSEN
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Ordene er Jon Stead sine. Han er født i 

League Two sitt bunnlag, Notts County, har 

Ipswich, Coventry og Bristol City. 

Notts County er for tiden det dårligst plasserte 
laget i det engelske ligasystemet. Stead er en av 
de som har ansvaret for å score målene på laget. 
Det har blitt åtte nettkjenninger, dessverre alt for 
få denne sesongen. Men Erik the Viking vil han 
ikke skylde på. Har Jon ansvaret for å score 
målene, er det Svendsen som har ansvaret for å 
holde de 34 spillerne i Nottingham-klubbens 

- Erik jhar gjort en kjempejobb, sier Stead og 
forsvinner ut døren på Meadow Lane, Notts 
Countys hjemmebane. Spillerne skal la poeng-
fangst være poengfangst enn så lenge og besøke 
et av sykehusene i Robin Hoods hjemby et 
besøk. Dette er en kjent tradisjon blant profesjo-
nelle engelske fotballspillere. Å besøke ungene 
som må ligge på sykehus når andre har fri.

Derby-supporter
- Jøss, sa han det, sier Erik når han tar i mot oss 
inne på Meadow Lane. Det var hyggelig sagt av 
han, men han turte vel ikke annet.

Svendsen er 28 år, opprinnelig fra Stjørdal, men 
har bodd i England de siste elleve årene. Da han 
var ti år gammel så han Derby tape 3-0 for 
Manchester United og ble med det Derby-fan. 
Lite visste han nok da at han skulle flytte til 
fotballøya og tjene penger på å holde engelske 
fotballspillere i form. Men selv hadde han ingen 
særlig med fotballkarriere. 

– Jeg spilte for Stjørdals-Blink til gutter 16 og for 
Hommelvik fram til gutter 19. Og det var helt 
greit.
Det var ikke fotballspiller han skulle bli, selv om 
interessen for sporten var der i fullt monn. Han 
fulgte laget fra Pride Park tett, med en tur i året, 

at laget som tok ligagull for alt for lenge siden på 
1970-tallet, skulle komme tilbake dit de hørte 

de knapt samlet sammen et tosifret antall poeng 
i løpet av en hel sesong.

Nå har de Frank Lampard jr som manager og 
ligger i skrivende stund noen poeng fra Play 
Off-plass i Championship. 

- Vi får nyte situasjonen med Lampard så lenge 
den varer. Det ligger i kortene at han med tiden 

ERIK DEN UKJENTE  
NORDMANNEN I 
ENGELSK FOTBALL

AV: TOR SANDØ (TEKST OG FOTO)
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plassen til et møterom i andre etasje på bunn. 
Det er nyoppusset på Meadow Lane, et stadion 
som tar 19 588 sittende tilskuere. Det meste vi 
har hatt denne sesongen er 16 000 tilskuere mot 

Stadionet er velholdt, med stor og flott hjemme-
garderobe, mens de lagene som kommer på 

garderobe. Men poengene og hjemmeseirene har 
stort sett uteblitt denne sesongen. 

Fysisk trener
Svendsen var generelt glad i og opptatt av idrett. 
Interessen for fotball var der som basis, da Erik 
startet sin yrkeskarriere. Først ett år i Forsvaret, 
årsstudium i idrett ved Høgskolen i Levanger, så 
var han på to ukers studietur i England. Her åpnet 
det seg muligheter som gjorde at han senere tok 
en bachelor på idrettspsykologi og treningslære i 
Bournemouth i 2011.

- Og siden har jeg vært i England. 

Erik mener han har vært heldig og kommet seg til 
jobber han har trivdes i. Det tredje året var 

var han med i et team, med ansvar for å holde 

også en tilsvarende rolle på Akademiet. 1. april 

opp til Premier League det året. Han jobbet på 
Vicarage Road fram til fjorårssesongen var 
ferdig. 

- Da tenkte jeg at det var på tide å flytte på seg. 
Jeg kom i kontakt med Crawley Town og 
manager Harry Kewell. Så dro han videre til Notts 
County i høst og ville ha meg med over. Klart jeg 

men jeg ble værende. Det er andre tider, fra et 

stort sett er bare meg.

Svendsen jobber nå under sin tredje manager i 
perioden i Notts County. Nå er det den tidligere 
Wimbledon-, Watford-, Cardiff- og Millwall-
spilleren Neal Ardley som er manageren. 
- Jeg stortrives og vi har et kjempegodt 
samarbeid, selv om resultatene ikke helt har gått 

vår vei. Vi har gode samtaler og meningsutveks-
linger som jeg setter pris på.

- Er det vanlig å gå mellom Notts County og 
Nottingham?
- David Vaughan er en av våre spillere som har 
spilt for Forest tidligere. Det er vel et par spillere 
til også med fortid hos storebror. Det er mer 
vanlig her enn mellom andre klubber som holder 
til å samme by.

Ingen dans på roser
Og det skal være sikkert, det er ingen dans på 
roser når klubben du jobber i ligger sist og du 
ligger an til å rykke ut av hele divisjonssystemet. I 
skrivende stund er det tre kamper igjen og Notts 
County kjemper en intens kamp mot 

ett av de tre lagene berger plassen.
- Det er klart at det er tøff. Men vi må bare 
fortsette å jobbe. Det er lagt ned forbud mot å 
snakke om nedrykk i gangene her, sier Svendsen.
Erik har ansvaret for oppvarmingen foran 
kampene og for at spillerne som ikke spiller 
kampen holder seg varme underveis. Han er 
også med i det medisinske teamet, som består 
av to personer, pluss nordmannen.

- Skadeforebygging og skadeoppfølging er min 
oppgave. Tidligere har det vært en del skader her, 
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både knær, ankler, kontaktskader og vanlige 
muskelskader. Det var derfor jeg ble hentet til 
klubben. Heldigvis har vi vært heldige og unngått 
mange skader denne sesongen. Så det er ikke 
skylden til at vi ligger der vi ligger. Det har vært 
noen skader, slik det alltid er når man spiller 51 
fotballkamper i løpet av en lang sesong, men nå 
har vi alle våre 34 spillere i troppen tilgjengelige.

- Er dette en 8- til 4-jobb?
- Nei, på ingen måte, sier Erik.

Han bor fortsatt i Watford med sin samboer fra 
Frosta og kjører til jobben i Nottingham på 
morgenen 05:15 for å være på kontoret rundt 
halv åtte for å gjøre klar frokost til spillere og 
stab.

Arbeidsuke
En vanlig arbeidsuke kan for Svendsens del se 
slik ut; Mandag og tirsdag er det treninger, med 
ulik styrke og intensitet alt etter hvor mange 
kamper og om laget er i eller utenfor sesong. 
Onsdagene er som oftest fri, før opptrappingen til 
lørdagens kamp begynner, med treninger torsdag 
og fredag, kamp lørdag og fridag søndag. 
Svendsen tar alltid oppvarmingene og en til to 
styrkeøkter i uka. Svendsen kjører vanligvis fra 
hjemmet i Watford, men prøver å være i 
Nottingham i to netter i uka.

- Det er jo klart at da jeg kom inn i november, så 
måtte det settes i gang noen prosesser for å 
forbedre den fysiske formen til spillerne. Og så 
ble det hentet inn noen spillere i januar, som vi 
også måtte sette i gang samme trening på. Dette 
er mennesker så det er ikke så enkelt å komme 
fram til svarene på hvorfor det fungerer og ikke 
fungerer. En ting er sikkert, over tid er det verken 
flaks eller uflaks. Tabellen lyver aldri og det er en 
grunn til at vi ligger der vi ligger. 

- Hvilken klubb er Notts County?
- Vi har et stort potensial, stort nedslagsfelt, stor 
fanbase og gode supportere. De lider selvfølgelig 
nå når det ikke går så bra. Troppen er jevnt bra 
besatt, men er muligens i ferd med å bli litt for 
gamle nå.

Og ekstra vondt er det når erkerivalene i 
Nottingham Forest rett over elva, ligger to 
divisjoner over County. Forest sin stadion City 
Ground ligger bare noen få banelengder unna 
Meadow Lane. Storebror Forest var store på 
1970-tallet under Brian Clough og i denne 
perioden var det ekstra tøft å være 
County-supporter.

I historien så er det en god link mellom Notts 
County og den italienske toppklubben Juventus. 
Italienerne spilte i rosa drakter, men ble inspirert 
av Nottingham Forest sine drakter og bestilte 

Juventus spiller derfor i samme drakter som 
Notts County. For å hedre Juventus valgte Notts 
County i jubileumssesongen 2012/2013 at 
tredjedrakten skulle være rosa.

- Fansen har måttet lære seg til å erkjenne hvor 

tre poeng på lørdag som teller, slik det er for alle 
som driver i denne geskjeften. Det er sunt med 
rivaleri, som mellom City og United i Manchester 
Liverpool, Birmingham og Aston Villa i 
Birmingham og Everton i Liverpool og Arsenal og 
Tottenham i London. 
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- Preger den manglende poengsankingen 
humøret hos dere innad i klubben?
- Ja, det er klart det preger hverdagen vår. Vinner 
vi så er vi glade, taper vi, så er det bånn i bøtta. 
Sånn er det hos alle i denne geskjeften. Tre 
poeng på lørdag påvirker humøret uansett. Det er 
spesielt tøft for spillerne som påvirkes av miljøet 
rundt. Å være nederst på tabellen er tøft, men alle 
vet at vi gjør alt vi kan for å snu den vonde 
trenden. Så lenge det er mulig, så tror vi at det er 
mulig å få de poengene som skal til for å holde 
oss i League Two. Alle kan stole på at vi aldri 
kommer til å gi opp, før det er teknisk umulig å 
holde seg i divisjonen.

Går laget ned fra fjerde til femte nivå i det 
engelske divisjonssystemet, så er det helt klart at 
det får følger for de ti heltidsansatte i League 
Two-klubben og for de mellom 15 og 20 
personene som hører til administrasjonen. Og 
ikke minst for spillertroppen, både i antall og 
lønninger.

Styret
For en klubb som har sin tredje manager for 
sesongen så er det kanskje et dumt spørsmål, 
men har dere sikre jobber?
Erik klør seg i skjegget, smiler og ser på meg med 
snille øyne. Han kan kjøre sine spillere tøft på 
treningsbanen, men er regnet som en folkelig og 
snill viking fra Norge.

- Ja, jeg tror det. Vi har vært drevet rimelig godt 
og brukbar økonomi og har en god eier og 

styreleder i Alan Hardy, som nå har varslet at 
laget står rett foran en overtakelse av nye eiere.
Hardy sa i et intervju i det siste kampprogram-
met at han har tro på at de nye eierne vil føre 
klubbens stolte tradisjoner videre. 

- Hver eneste sesong er klubben i denne 
situasjonen hvor vi kjemper med ryggen mot 
veggen, også kalt nedrykksspøkelset. Det er klart 
at det ikke kan fortsette. Vi vil gjerne opp og fram 
og da er kanskje nye eiere løsningen. 

- Hvordan er lønnsnivået i denne klubben?
Svendsen ønsker ikke å si hva han tjener som 
fysisk trener i en profesjonell klubb i England.

- Lønningene er lavere enn tilsvarende jobber i 
Norge, men jeg berger bra på denne lønna.
Frykt for nedrykk

Dersom det blir nedrykk, som det er en realtivt 
stor mulighet for, så er det en dobbel frykt i 
klubben. Ikke bare må flere av de ansatte i 

Spillertroppen må slankes og spillerne som blir 

klubbens eiere, spillere, trenere og supportere 
frykter minst like mye er selve mottoet for 
klubben som ble stiftet for 157 år siden, i 1862. I 
1888 var de en av tolv klubber som startet opp 
The Football League.

fotballklubb. Dette er noes om muligens 
forsvinner dersom klubben frister tilværelsen I 
National League neste sesong. 

- Det er en mulighet, men det tenker vi ikke på 
nå. Fokuset vårt ligger på det vi kan gjøre noe 
med, nemlig å ta tre poeng i neste kamp. Nedrykk 
tenker vi på når det er klart at vi rykker ned. Å 
ryke ut av ligasystemet er tøft på alle måter, men 
det er klart at det vil svi og gi slipp på det faktum 
at vi er eldste profesjonelle klubb, sier Svendsen.
Nå skal han gjøre alt som står i sin makt for at 
Notts County-spillerne skal være i sin beste form 
når det gjelder som mest, i tre avgjørende 
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kamper i sesongavslutningen.

- Vi har troen og har mange erfarne spillere som 
har vært med på dette før og vet hva som skal til. 
I siste kamp mot Crewe Alexandra hadde vi seks 
spillere i førsteelleveren over 30 år. Så erfaring 

forhåpentligvis er spillerne gode nok til å berge 
plassen også denne sesongen.

Treningen
I sesongen trener ikke spillerne to ganger om 
dagen, annet enn i preseason, som i England 
varer i rundt seks uker, mot tolv i Norge. 
- Da trenes det seks uker med intensitet og ofte 
doble økter. I den perioden føler ikke spillerne at 
de gjør annet enn å trene. Så starter sesongen og 
du må gjøre noen justeringer for å unngå skader 
på spillerne.

- Hva sier du om debatten rundt fotballspillere 
og langrennsløpere? Mange i skimiljøet mener 
at fotballspillere trener alt for lite?
- Jeg kjenner godt den debatten. Ja, mulig, men 
ikke ubetinget. Idrett er ofte basert på trenings-
mengde og gir ikke alltid det eneste svaret. Hvis 
Martin Johnsrud Sundby, som er kjent som 
langrennsløperen som muligens trener mest av 
alle. Det er greit, men dersom Johnsrud Sundby 
har gått litt bakover og til sidene mens han går 
på ski og i tillegg opplevd at hans russiske og 
svenske konkurrenter hadde knuffet og dyttet 
han, så måtte nok også han lagt om treningen 
sin. Men selvfølgelig kan alle ting rundt treningen 
diskuteres og det er alltid rom for mer trening og 
riktigere trening.

Når han setter seg i bilen og er ferdig med 
arbeidsdagen på Meadow Lane, som også er 
Countys treningsbane, så er også fotballdelen av 
Svendsens jobb over.

- Jeg er fotballinteressert og følger med, men av 
og til trenger jeg ikke å se fotball på TV. Det er 

liksom. Og så er jeg elendig til å huske på 
fotballresultater. Husker knapt hvordan kampene 
våre gikk siste helg. 

- Etter å ha snakket om størrelsen på hjemme- 
og bortegarderobene, kvaliteten på spillerne som 
er litt lavere på League Two enn i Premier 
League, spør jeg om kamplederne. Hvordan er 
nivået blant dommerne i League Two?
- Ikke spør.

Omvisning
Svendsen tar oss med på en omvisning rundt om 
på banen. Her er en nyoppusset hjemmegarde-

skal alle fordelene utnyttes. Banen er i god stand, 
gressmatta litt slitt, som seg hør og bør når det 
spilles kamper og trenes her. Notts County er fullt 
av tradisjoner og det synes og lukter historiene i 
veggene her. Men om noen uker kan det være 
slutt. Svendsen og hans team skal gjøre alt som 
står i deres makt for at det fortsatt spilles 
profesjonell fotball her neste sesong og ikke den 
fryktede halvprofesjonelle. For noen år siden ble 
ikke ukjente Sven Göran Eriksson hentet inn for å 
føre klubben dit mange mener de hører hjemme; 
tilbake til toppen i engelsk fotball. Penger var der, 
men prosjektet gikk så feil som det måtte gå; det 
mislyktes. Eriksson ble for som så mange andre 
managere, sent på dør. Nå må alle rundt 
Nottinghams lillebror i fotballen, Notts County, se 
realiteten i øynene. Det kan bli spill under 
kjelleren i fotballen i England, i National Football 
League, nivå fem. 

Blir det nedrykk, så er det mye som må tas ned; 
klistremerkene på bilene, skilt på vegger, der det 
står at Notts County er verdens eldste profesjo-
nelle fotballklubb.

PS! Etter at artikkelen er skrevet er det blitt tap 
1-2 hjemme for MK Dons og 1-1 borte mot 
Crawley for stjørdalingen og jumboene i det 
engelske ligasystemet. Det ser akkurat like mørkt 
ut for profesjonell fotball for Notts County 
kommende sesong.

PS! Notts County rykket ned fra League Two og 
er ikke lenger verdens eldste profesjonelle 
fotballklubb. Det er nå Nottingham Forest, noe 
som smerter County-fansen litt ekstra.
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SIMEN STAMSØ MØLLER (30)

Mest minnereike kamp:
Mest minnerike kamp jeg har 
kommentert
Manchester United-Arsenal på Old 
Trafford i 2016. Marcus Rashford ble stor 
helt i sin PL-debut og Louis van Gaal lagde show 
i teknisk sone. 

Hvordan du forbereder deg til kamp:
Jeg gjør det jeg kan for å innhente fakta om alle 
aktører og nok bakgrunnsinfo til å kunne spe på 
med litt underveis. Og så sørger jeg for å ha fått 
bra med søvn, mat og drikke. Men ikke for mye 
vann, for man kan ikke fly på toaletten under 
kamp ...

Hvem vinner Premier League og Champions 
League i 2019/20-sesongen:
PL: Man City
CL: Barcelona

VI PRESENTERER  
KOMMENTATORENE

ØYVIND ALSAKER (53)

Mest minnereike kamp:
Man City-QPR 2012

Hvordan du forbereder deg til 
kamp:
Forberedelser til kamp er både en kontinuerlig 
prosess - oppdatering via aviser, nettsteder osv 

tidligere møter, sjekke kampbildet og formasjon/
taktikk.

Hvem vinner Premier League og Champions 
League i 2019/20-sesongen:
Lpool tar siste steget og vinner PL.
Rollene byttes om og City tar CL.

TREVOR MORLEY (57)

Mest minnereike kamp:
Spain - England 2-3

Hvordan du forbereder deg til 
kamp:
Read up on current form, injuries,whos hot and 
whos cold, previous encounters and most of the 
stats im able to get my hands on.

Hvem vinner Premier League og Champions 
League i 2019/20-sesongen:
Liverpool win league, Man City wins cup.
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JAN ÅGE FJØRTOFT (52)

Mest minnereike kamp:

Hvem vinner Premier League og Champions League i 
2019/20-sesongen:
 Liverpool/Bayern München. 

MORTEN LANGLIE (45)

Mest minnereike kamp:

Salah. Tabbene til Karius og 
scoringen til Bale. Det var mye å fordøye i en så 
stor kamp. 

Hvordan du forbereder deg til kamp:
Bruker i hovedsak mitt eget hode/referanser. Den 
viktigste forberedelsen for meg er å se lagene 
spille kamper. Så sluker man selvfølgelig det 
meste av tilgjengelig stoff om matchen man skal 
kommentere. Whoscored.com er en side jeg ofte 
er innom. 

Hvem vinner Premier League og Champions 
League i 2019/20-sesongen: 
PL City og CL Real Madrid.

LARS TJERNÅS (59)

Mest minnereike kamp:
Fått lov å kommentere 
mange jeg husker godt, 
men umulig å komme 
utenom Norge- Brasil i VM 98.

Hvordan du forbereder deg til kamp:

- Jeg ser dem spille mest mulig for å få et best 
mulig inntrykk av spillestil, spilleprinsipper, 
hvordan de tenker og handler fotball i alle faser 
av spillet. Offensivt, defensivt, overgangsspill, 
dødball, grad av risiko , enkeltspilleres egenska-
per, spesielle relasjoner mellom spillerne osv.
- Jeg leser meg opp så mye jeg kan på faktaba-
sert kunnskap om spillere og lag.
- Jeg forbereder meg på flest mulig faglige 
innganger og mulige kampbilder i akkurat denne 
kampen mot akkurat denne motstanderen, spill 
og motspill.
- Lytter og lærer fra folk som har kunnskap og 
innspill om lagene , spillerne og om faget. 

Hvem vinner Premier League og Champions 
League i 2019/20-sesongen: 
Veldig vrien øvelse, men : Liverpool vinner PL, 
Real Madrid slår tilbake under Zinedine Zidane 
og vinner CL.
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verdens eldste fotballklubb. – Det bruker vi for alt hva det er verdt, sier formann Richard Tims.

var den første klubben som ble stiftet, i 1857. I 
dag frister klubben tilværelsen nede i divisjons-
systemet, men da de ble stiftet var de en 
maktfaktor, som innførte både corneren, innkast, 
frispark og tverrliggeren. 

Home of Football
Det var Nathaniel Creswick og William Prest i 

enn rugby, der du ikke kunne plukke opp ballen. 
Dermed laget duoen en sport med sine egne 
regler. Men utfordringen kom når de skulle spille 
kamper. De hadde ett lag og naturligvis ingen å 
spille i mot. Dermed laget de turneringer, der de 
spilte mot hverandre, blant annet gifte mot 
single, spillerne med navn fra første del av 
alfabetet mot de fra siste del. 

Klubben holdt valg og Frederich Werd var 
president og med Presow, Prest, Fowler, 

en sentral plass i det første styret klubben valgte. 

viktigste regelen var at det å holde ballen og slå 
hverandre var strengt forbudt.

Etter 1857 kom det til ytterligere 14 klubber i 

Football Club stiftet, i dag, verdens nest eldste 
klubb. De to ble etter hvert enige om å måle 

drakter, Hallam i blått og hvitt. Den første 

denne ennå ikke er en del av fotballspillet. 

Sandygate Road, Hallams hjemmebane med 
plass til tusen tilskuere, er ifølge Guiness 
rekordbok, kjent som verdens eldste fotballsta-
dion. Hvert år siden 1860 har klubbene møttes til 
vennskapskamper. Seks år etter stiftelsen av 

regelverk, de såkalte London-reglene, som har 
flere paralleller til rugbyregler enn til moderne 
fotballregler, slik vi kjenner dem.

får hovedstadsmotanderne til å riste på hodet og 

VERDENS ELDSTE FOTBALLKLUBB
SHEFFIELD FC AV: TOR SANDØ
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le, idet de nikker til ballen med hodet - den første 
headingen er et faktum. En variant av offside-re-

flere år jobbet med et prosjekt for å returnere 
fotballens stamfar til røttene. Grasrotprosjektet 

-
skere verden over til å bidra med små og store 
beløp. Andre klubber inviteres til å gi et bidrag 
tilsvarende eget stiftelsesår.

Borussia Dortmund, stiftet i 1919, bidro med 
1919 pund. I tillegg stilte tyskerne opp til 
treningskamp, noe også storheter som Ajax og 
Internazionale har gjort.

Først på klubbens ønskeliste står ei ny gress-
matte. Den er beregnet å koste halvannen million 
norske kroner. Deretter håper klubben å bygge 
parkeringsplass, sette opp nytt gjerde, bygge 
klubbhus med garderober og installere flomlys. 
Den første kampen på den nye banen skal 
kickstarte byggingen av den første tribunen.
Drømmen stopper ikke der. De neste punktene på 
lista er pub, museum og egen klubbsang. I 2050 
håper klubben å arrangere det første verdens-
mesterskapet for amatører.
Alt skal gjøres på ekte amatørvis, med 

FC alltid har gjort.

Drømmen
For når FA innfører lønnsordninger og profesjo-

stå utenfor. Valget markerer starten på klubbens 
fall. Ironisk nok dør den ene grunnleggeren 
William Prest nesten samtidig, i en alder av 52 år.
Datidens Premier League innføres i 1888. 

ta del i drømmen, sluttet klubben aldri å drømme 
stort.

Snart kan drømmen bli virkelighet.

På trening

nabobyen Rotherham. Og kampene spiller de på 
motsatt side, akkurat innenfor bygrensene i 

Etter Premier League, Championship, League 
One, League Two og National League, er det 
National League South og National League 
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FC. Heller ikke i The Evo-Stik League Northern 
Premier Division. Først på åttende nivå I det 
engelske divisjonssystemet, I The Evo-Stik 
League Northern First Division East, dukker 
klubben opp. I skrivende stund ligger laget på 
Play Off-plass, på en femteplass. Morpeth Town 
er klare vinnere, mens det lukter Play off-plass på 
klubben, sammen med Pontecraft Coll, Ossett 
United og Brighouse Town.

- Vi legger opp til at det blir Play Off. Da skal vi gi 
jernet for opprykk til sjuende nivå, sier manager 
Gavin Smith.

Her er både elektrikere, malere, murere og lærere, 
som møtes til trening på treningsanlegget 

bakgrunn som proffer og semi-proffer, som har 
vokst opp og drømt om proff-kontrakter med 

Barnsley. Men som måtte legge proffdrømmen 

stedet. På lørdagene er det kamp.

- Forhåpentligvis får vi med tiden bygd vår egen 

klubben.

- Det er ikke til å legge skjul på at det har gått 
mer ned enn opp gjennom tiden, men vi er på 
gang igjen nå. Nå jobber vi med å gjøre noe med 
at vi skal få vårt eget hjem for første gang i våre 
snart 162 år. 

& Horses Ground, åtte kilometer sør for 

på hver hjemmekamp. Opprinnelig hører 

ble grunnlagt i 1857. Det er her fotballens 
førstefødte har planer om å gjenreise egen 
stolthet. Et splitter nytt stadion skal etter planen 

kunne ta imot opptil 10 000 tilskuere.
Investeringsselskap

Tims jobber hardt for å få inn penger til klubben. 
Han har vært hos den eldste klubben i en rekke 
land, blant dem Odds Ballklubb i Norge.
- Her brakk jeg foten, men det er en annen 
historie.

Barcelona og italienske Genoa etter besøk der. 
Han har også møtt assistenten til tidligere 
FIFA-sjef Michel Platini og fått samme gode ord 
derfra.

- De syntes det var rart at den eldste klubben i 
England ikke hadde et eget hjem. Hvorfor er ikke 
noen her i landet glad for å huse den eldste 
klubben i landet, når de er det i Barcelona. Det er 
et tusenkronersspørsmål. Uansett hvor mye 
penger som er i spill og hvor mange penger 
klubbene har, så er det det samme fotballspillet. 
Det spiller ingen rolle om du er Real Madrid eller 

bygger vårt byggverk sakte. Fotball er en 
egoistisk bransje, men mye av det som er fra 
fotballen nå kommer fra oss. Vi har satt oss 
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ambisiøse mål og en trinnvis strategi. Den skal vi 
holde på. Den største kapitalen vår er å være 
bærekraftig.

Mye av tiden nå går med til å få inn sponsorer og 
skrape sammen penger til et nytt hjem for hans 
stolte klubb. 
- Vi har fått anerkjennelse fra klubber rundt oss 

personer som jobber full tid her. Vi har utviklings-
prosjekter som går både til Kina, India og USA.
Utvikling

sier at klubben hele tiden ser etter muligheter for 
å utvikle seg. 

- Vi henter inn mellom 2000 og 4000 pund i 
uken. Men det er ikke avgjørende å rykke opp i år 
eller kommende år. Det har vist seg tidkrevende å 
få oss et eget stadion, men dette er noe vi 
prioriterer. Det ser vi som viktig for å utvikle 
fotballklubben vår.

I spillertroppen er yngste spilleren 17 år, den 
eldste 38. 

- Vi har spillere som har vært innom de kjente 
klubbene rundt oss og i tillegg Oxford og 
Northampton, erfarne spillere på dette nivået.

damelag spiller i 3. divisjon. 

men gir alt for den andre klubben i sitt hjerte, der 
han er øverste sjef for 28 spillere.

- Vi har satt oss store mål, som er Play Off og 
opprykk etter denne sesongen. Det skal kunne 

Wednesday og spilt i flere Non League-klubber 
og for det engelske amatørlandslaget. 

Vingen Matt Roney er 36 år og har 490 kamper 

klubben, til og med keeper har han vært. 
- Jeg stortrives her og blir her så lenge det er 
artig å spille fotball. Jeg tror det er en stor 
mulighet for oss å klare opprykk denne 
sesongen.

Trener for klubben er Kirk Jackson, en trener som 
også har spilt mange år i klubben, men som også 
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Kevin Keegan har vært mitt store forbilde helt siden jeg begynte å interessere meg for engelsk 
fotball og Liverpool ble mitt lag. Mannen med krøllene var der da vi så kampene i svart-hvitt 
og etter at fargefjernsynet var på plass i stua.

DA JEG MØTTE KEEGAN

AV: TOR SANDØ
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Kevin Keegan har ikke vært tilknyttet Liverpool 
Football Club siden han sjokkerte en hel verden 
da han forlot Merseyside og verdens beste 
fotballag våren 1977. Men han sier fortsatt det 

- Ja, jeg er jo en fan fortsatt, sier Keegan som 
var i Bergen og Oslo i januar i forbindelse med 

det er 42 år siden han takket for seg og gikk 
videre i en fantastisk karriere, så er han fortsatt 
stor så det holder for de røde.
- Du er årsaken til mitt livslange forhold til 
Liverpool, var det flere enn en som sa i Oslo og 
Bergen.

Under arrangementet i Oslo var det til og med en 
supporter som kunne fortelle at han i 1976 hadde 
byttet bort kjæresten sin til en venn, for å få fatt i 
det ettertraktede fotballkortet med idolet Keegan 
på. Da ble selv Keegan målløs.

Fulle hus
Det var ikke spesielt overraskende. Både Ole 
Bull-senteret i Bergen og Edderkoppen scene i 

England og rundt om i Europa var det på 
1970- og 80-tallet. De rundt 650 personene som 
så Keegan i Norges to største klubber, så en 
person som snakket en time lenger enn den 
oppsatte tiden for arrangementet. Han skrev 
autografer til sistemann forlot Edderkoppen på 
natta. Hele tiden imøtekommende, alltid med et 
smil og en kommentar på lur.

I februar fylte han 68 år, der han lever et 
tilbaketrukket liv sammen med familien i 
landsbyen Hale Vilage i Altrincham utenfor 
Manchester. Han har sagt at han ikke skal tilbake 
til fotballen som manager eller leder.  
- Jeg foretrekker å holde meg innen fotballen på 
denne måten. Dra rundt på foredrag, snakke om 
karrieren min. Nå har jeg også skrevet boken, 
som er min historie om det som skjedde. 
Keegan har et godt forhold til sine tidligere 

minst en kamp per sesong og når han blir 
invitert. Han drar gjerne tilbake til Manchester 
City, Hamburger SV og Southampton. Men i 

Newcastle drar han ikke før en viss eier, Mike 
Ashley, er ute av klubben.

Oppvekst

unge Joseph Kevin måtte holdes unna all sport. 
- Jeg var for sped. Men det jeg ville mest av alt, 
var å drive med fotball. 

treneren at han så ut som en jockey og pekte på 
hesteveddeløpsbanen. 

unggutter. 

prøvespilte, men ble vist døra her også. Jeg var 
like sped og Coventry-treneren likte ikke det han 
så.

- Du må få deg en ordentlig jobb, sa han.
Kevin ga ikke opp. Han bestemte seg for å trene 
seg opp og løp en knapp maraton, først fra 
Doncaster til Manchester og så en ny, fra 

napp. Scunthorpe United ville ha han på 
prøvespill.

Tok av
Et par av de 330 som var på Edderkoppen 
torsdag, kom også med Scunthorpe-drakter.
- De er det lenge siden jeg har sett, sa han og 
lyste opp. 

muligheten og som blant annet var med på å slå 

på Hillsborough.

Så bra gjorde han det etterhvert i Scunthorpe at 
storklubbene begynte å fatte interesse for ham. 

var for god til å være sann.

- Hvis du ikke har dress, må du skaffe deg en.
- Dress, spurte Kevin. 
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- Du skal til Liverpool, sa Scunthorpe-lederen.
- Hvor er Liverpool, spurte unggutten. 

Og etter at han fant et kart og fant ut hvor det lå, 
begynte snøballen å rulle. Dress ble innkjøpt, han 
møtte opp, traff Bill Shankly og de høye herrene i 
Liverpool. 

Kevin Keegan ble Liverpool-spiller.
- Bill Shankly skulle endre mitt liv. Karrieren min 
endret seg og jeg sluttet aldri å løpe, sier Kevin, 
med det vennlige smilet.

Idol
Liverpool- tiden var selvfølgelig det sentrale 
punktet i Keegans foredrag og grunnen til at godt 

hans med på kjøpet.

Det var mange i rødt å se, mange med det 
magiske 7-tallet på ryggen og til og med noen 
med navnet Keegan på ryggen.

- Jeg er av den generasjonen som synes at de 
som til enhver tid er på førstelaget må spille med 
tallene 1 til 11. Når det gjelder navn på ryggen, så 
spilte jeg aldri med navnet på ryggen, bortsett fra 
en kamp i USA.

Keegan snakket lenge og vel om sitt gode forhold 
til Norge, at han debuterte i 1971 og at hans 
første kamp som ble vist på TV var i en 
Tippekamp mot Tottenham.

Keegan fortalte blant annet om lagoppstillingen 
den dagen.
Clemence – stjerne fra Scunthorpe
Lawler – målfarlig høyreback
Lindsay – kraftback fra Bury
Smith – fantastisk spiller, vår leder, som ikke likte 
Hughes
Lloyd – Kraftig midtstopper
Hughes – kalt Crazy Horse, som kom fra Bristol 
Rovers og som aldri sluttet å løpe
Keegan – kom for 33 000 kroner fra Scunthorpe
Cormack – godt tilskudd fra Nottingham som 
tettet de hullene vi trengte
Heighway – en av de mest undervurderte 

spillerne
Toshack – min gode venn, Toshy. Vi skulle bli 
radarparet, vi var ulike. Han leste bøker, jeg ikke.
Callaghan – hyggeligste mann i fotballen.

- Hvem skulle jeg ta plassen fra, tenkte Keegan. 
Peter Thompson var et alternativ, Ian Callaghan 
et annet. De snakket om at legenden Ian med 
sine 445 kamper var på vei ut. Men karrieren 
hans fortsatte i rødt og han avsluttet på utrolige 
858 kamper.

Annen verden
Keegan kom til en annen verden fra det han var 
vant til. Fasilitetene var en ganske annen. 
Da han debuterte var det ingen som visste hvem 

ville slippe han forbi når han fortalte at han kom 
fra Liley Road i Liverpool 7 og skulle spille.

14. august 1971 kom debuten, da Nottingham 
Forest skulle møte Liverpool. Etter det så han seg 
aldri tilbake. Det har vært litt av mantraen hans i 
sin karriere. Det er framtiden han kan gjøre noe 
med.

Keegan snakket om en tid der det var mange 
Hard Men. Liverpool hadde Smith, Chelsea sin 
Harris, United Stiles, Tottenham McKay, Arsenal 
Storey og Leeds Hunter.

- Jeg husker en historie da Smith var litt sen i en 
takling og ble bedt av dommer Clive Thomas om 
å komme bort en tur. Du var litt sein der, sa Clive. 
Jeg kom så fort jeg kunne, svarte Tommy.
Keegan gjorde det godt og ble den største 
stjernen etter George Best innen fotballen. Han 

Charity Shield noen måneder etter ble han utvist 
etter å ha slått til Billy Bremner.

- Jeg hevdet lenge at jeg ikke hadde slått, før det 
kom et bilde som Muhammed Ali hadde vært 
misunnelig på.

Den siste kampen i rødt spilte han i Roma, 

Mönchengladbach, der han stiftet bekjentskap 
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med den vesttyske landslagsbacken Bertie 
Vogts.

- Allerede før kampen begynte han markerings-
jobben. Han ga meg beskjed da vi gikk ut. Du 
skal ikke score, sa han. Han fulgte etter meg 
både før og etter kampen. De tapte, men det 
gjorde ikke så mye, da jeg spurte han. Du scoret 
ikke, sa han.

Sjokket
Det var i mai 1977. I januar/februar hadde han 
gitt beskjed om at dette var hans siste sesong i 
Liverpool.

Keegan skulle til Hamburg og inn portene på 

Kenny Dalglish.

Keegan forteller om en klubb som var harde i 
forhandlingssituasjonen.

- Liverpool var ofte det. Det var ikke tid for 
nostalgi. Spillere med skader eller som klaget og 

Keegan var stjerne og hadde vært det en stund. 
Han reklamerte for godlukt, biler, TV-apparater 

Og han spilte til og med inn et par-tre låter som 
Smokie hadde skrevet.

- Jeg kan ikke synge, sa jeg.
- Nei, det kan ikke jeg heller, var svaret, så da 
hoppet jeg bare i det.

Nede
HSV var en stor tysk klubb et stykke nede på 
tabellen, men med Keegan på laget, vant de 
Bundesligaen og Keegan ble to ganger kåret til 

lengselen tilbake til England å melde seg. 

etter at Liverpool gjorde det klart at de ikke ville 
benytte seg av gjenkjøpsklausulen de hadde. 
Dermed var det Lawrie McMenemy og ikke Bob 
Paisley som ble sjefen hans. Keegan spilte med 
spillere som Ball og Channon.

Etter noen sesonger der, hvor han tok dem opp til 
godt nivå i daværende førstedivisjon, endte han i 
Newcastle, sin fars favorittlag.

- Jeg stortrivdes i Southampton. Her spilte jeg 
med gode venner. 

I Newcastle var han en sesong. Senere endte han 
også som manager for klubben.

Keegan har gjennom hele sin karriere hatt et 
anstrengt forhold til Manchester United. Han 

Newcastle-manager tapte han gullkampen til 
United og Ferguson.

- Jeg har respekt for ham, men kan vel ikke si 
jeg liker han noe særlig, sa Keegan. 

Han viste fram en interessant statistikk over 
Fergie Time, tiden det tar fra overtiden og til 
kampen faktisk er over. Manchester United ledet 
statistikken, som viste hvor mange mål de scoret 
i Fergie Time mellom 1992/92 og 2011/12. 

BILDE
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United hadde 76 mål, Liverpool 62 og Everton 56.
- United får sjelden straffespark mot seg, 
offside-regelen tøyes alt for ofte og jeg måtte si 
til mine spillere at vi må treffe nettet for å være 
sikker på at målet skulle bli godkjent. Målstreken 
nyttet ikke. 

Newcastle
Keegan snakker varmt om klubben i nord, 
Newcastle. Stedet der han har sagt at han ikke 
setter sine bein før eier Mike Ashley er borte. 
- Jeg avsluttet kanskje spillerkarrieren min litt 
for tidlig, sier Keegan, men igjen; han så seg ikke 
tilbake. I stedet gikk han i gang med manager-
karrieren. Newcastle er nevnt, Manchester City, 
England. I sistnevnte kjedet han seg såpass at 
han ikke ble lenge. Landslagssjefsjobben var rett 
og slett for rolig.

Som Newcastle-manager kjøpte han Alan 
Shearer foran nesa på Ferguson, men lyktes ikke 
med å ta hjem gullet. 

- Det var nære. Da Shearer kom hadde han ett 
krav, han skulle ha trøye nummer 9. Ja, sa jeg, 
uten å spørre Les Ferdinand, som hadde trøya, 
først. Etter en times forhandling gikk han med på 
det.

I Manchester City tok han over managerjobben 
og forvandlet laget fra en middelhavsfarer i 
andredivisjon til opprykk og toppklubb. 
Englandsjobben ble for kjedelig.

- Ja, jeg kjedet meg. Jeg likte ikke å ikke ha 
spillerne tilgjengelig før en dag før vi skulle spille 
kamp. Det passet ikke meg.

Hazard
- Hvilken spiller ville du kjøpt i dag og bygget ditt 
lag rundt?

- Eden Hazard. Fantastisk spiller. Du har også en 
Salah og Kane, sistnevnte ikke så ulik Shearer, 
typen som du ber om å jobbe på sidene, men 
som spør deg om det står noen mål der. Dette er 

typen spillere som bare er der.

- Hvilken spiller synes du er mest lik deg som 
spiller?

- Luis Suarez. Vi har litt den samme holdningen. 

alltid for den tredje og forfølger alle baller. Sånn 
er instinktet til en angriper.

- Hvordan er ditt forhold til Liverpool i dag?
- Det er godt. Jeg er på kamp til spesielle 
anledninger. Ofte blir det ikke, men av og til. Det 
er alltid en glede å komme dit.

- Fryktet du at The Kop ville vende deg ryggen da 
du dro?

- Nei, det fryktet jeg ikke. Jeg følte jeg hadde 
gjort jobben og var redelig i forhold til at jeg ville 
dra. Sånn er fotballen.

- Godt over 600 personer kommer for å se deg, 
signere kroppsdeler og drakter, plater og bøker. 
Hva synes du om dette?

- Det er fantastisk hyggelig å komme til Norge. 
Norske fotballfans og deres enorme engasje-
ment knyttet til engelsk fotball generelt er helt 
ekstremt. Det er veldig rørende hvor mye 
enkeltspillere- og laget, har betydd og betyr for 
så mange. Jeg er veldig veldig ydmyk i forhold til 
dette.

Keegan skrev og smilte, klemte og leverte 
hundrevis av håndtrykk. 
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Det begynte med et besøk hos favorittklubben 
Stoke City på daværende Britannia Stadium 18. 
mars 2000. Lite visste Ola Toftaker den gangen 
at banehopping skulle bli en stor hobby for ham 
over ti år seinere. Fra høsten 2012 begynte 
tannlegen fra Lørenskog seriøst å samle baner i 
Storbritannia. 23. april 2019 var han på den nye 
moderne banen til Tottenham Hotspurs og ble 
dermed den tredje nordmannen (etter Ray 
Tørnkvist og Steinar Tungen) til å nå milepælen 
med 203 banebesøk (altså samtlige baner på 
SBFs banehopperliste). Det betyr at Ola i 
gjennomsnitt besøkte mellom 25 og 30 nye 
baner hver sesong fra høsten 2012 og frem til i 
dag! En helt utrolig prestasjon som krever mye 
lidenskap og ikke minst mye planlegging. 

Hvorfor startet du med denne hobbyen? 
Jeg har alltid vært interessert i engelsk fotball og 
leste ivrig alt jeg kom over som gutt. Det 
innbefattet også resultater og tabeller for alle 
divisjoner og jeg hadde oversikt over de fleste 

England i gave av en kamerat. Jeg satte som en 
betingelse at det måtte være kamper på lavere 
nivå siden jeg allerede hadde sett Stoke City fem 
ganger. Årsaken var at jeg ville oppleve noe nytt. 
Den første kampen var Barnet mot Accrington 
Stanley på gamle Underhill Stadium i slutten av 

men på den kampen var det over 30 andre 
nordmenn. Flere av dem var etablerte banehop-

OLA TOFTAKER NÅDDE 
MILEPÆLEN MED 203 
BANEBESØK 

AV: BENT UVAAG JOHANSEN OG RAY TØRNKVIST 
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om SBFs banehopperside. 

Samme helgen så min kamerat og jeg ytterligere 
to kamper: Gillingham – Morecambe og Millwall 
– Leeds United. Sistnevnte var en spesiell 
opplevelse. Før kampen var vi på en pub, men 
etter en stund ble alle dører stengt og vinduene 
dekket til. Eieren var tydeligvis redd for at 

etter kampen var vi innom den samme puben 
igjen og da bussene med Leeds-supporterne 

det gjaldt alle – ikke bare ungdommen, men også 

Jeg ble såpass fascinert av denne lidenskapen 
for fotball at jeg allerede noen uker seinere reiste 
over i romjulen/nyttår med hele familien og så to 
nye kamper. Det skulle ha vært tre, men Leyton 
Orient – Swindon Town ble avlyst grunnet kraftig 
regnvær. Uansett jeg var bitt av basillen og 
bestemte meg for at de 92 banene i ligaen skulle 

- spesielt etter at SBF inkluderte banene i 
National League South og North. 

Apropos utsatt kamp. Har du hadde mange 
bomturer? 
Noen har det blitt, men ikke mange. Sett i forhold 
til antall turer har det vært marginalt. En kamerat 
og jeg opplevde en gang at vi ikke kom inn på 
Goodison Park i 2. omgang selv med gyldige 
billetter. Vi bommet i Manchester – satte oss på 
toget til Glasgow istedenfor til Liverpool og rakk 
ikke avspark. Vaktene ville ikke slippe oss inn, og 
vi måtte derfor vende slukøret tilbake til 
Manchester. Eneste gang jeg ikke har fått tak i 
billett var hos FC United of Manchester i 

skulle dit etter opprykket. 

Har du noen spesielle rutiner når du kommer til 
en ny bane? 
Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke den som må gå to 
ganger rundt banen eller lignende. For meg så er 

hvert så mange at det sluttet jeg med. Billettene 
tar jeg vare på og setter inn i ramme. De fleste 

jeg ikke så opptatt av. For meg er stemningen før 
og under kampen det viktigste. 

Hvor lenge i forveien planlegger du en ny reise 
til Storbritannia? 
Jeg starter allerede når terminlisten blir 
offentliggjort i juni. Siden jeg i mange sesonger 
har vært i Storbritannia så og si hver helg, så har 
god planlegging vært essensielt. I begynnelsen 
så forsøkte jeg å få til så mange besøk som 
mulig i løpet av en helg, men etter hvert som jeg 

de siste par årene oftest blitt en kamp per tur. 

Hvordan reiser du rundt i Storbritannia? Buss, 
tog eller leiebil? 
Tog hvis det er mulig. Jeg liker å kjøre tog – det 
er så avslappende, har alltid meg noe lesestoff 
og noen øl. En meget behagelig måte å reise 
rundt på. Buss kun hvis det er nødvendig 
– eksempelvis hvis banen ligger langt fra en 
jernbanestasjon som Forrest Green Rovers’ The 
New Lawn. Jeg planlegger slik at jeg alltid tar tog 
til nærmeste jernbanestasjon og buss derfra hvis 

Olsenbanden – jeg har lest meg opp på forhånd 
hvilken buss jeg eventuelt må ta. Togbilletter er 
alltid kjøpt på forhånd - det er en del å spare på 
det. 

Hvilke baner har vært de vanskeligste å 
besøke? «Kronglete» reisevei etc. 
Enkelte av banene i Skottland ligger ganske langt 
utenfor allfarvei som eksempel Brechin City og 
Peterhead. 

Er det noen spesielle baner som har gitt mest 
inntrykk på deg? Flottest stadion, best 
stemning etc. 
Jeg er jo programforpliktet til å si Stoke City og 

og da spesielt litt nedover i divisjonene. 
Kenilworth Road i Luton er utvilsom en sjarme-
rende bane. Jeg likte meg også i Burnley og det 
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Turf Moor. Min erfaring er at det fleste av 
stadionene har sin sjarm og jeg husker de fleste 
av dem inkludert hvordan jeg kom meg dit, 
hvordan kampen var etc. 

Mitt foreløpige siste besøkt var som nevnt 
innledningsvis på den nye banen til Tottenham 
Hotspur. Ingen tvil om at dette var et meget 
imponerende anlegg selv om stemningen ofte er 
langt bedre på mange av de mindre banene. Det 
er dyrt å gå på kamp i Premier League og det 
økende antallet turister, spesielt fra Asia, bidrar 
dessverre ikke akkurat til å øke stemningen. I 
Skottland har jeg fått et godt øye til Hibernian 
etter et hyggelig besøk i Edinburgh. 

Har du noen spesielle opplevelser du vil 
fremheve? 
Kampen mellom Millwall og Leeds United har jeg 
allerede nevnt. I Dover var vi på en særledes 
hyggelig, men knøttliten pub hvor alle gjestene 

skotske Annan hvor det krydde av plakater i byen 
med informasjon om en telefonhjelpelinje for 
selvmord. 

Har du noen gang opplevd bråk i forbindelse 
med kamper? 
Nei, egentlig ikke. Det var en episode på Wembley 

Wigan Athletic i 2013. Da vi kom inn satt det 

klubb på våre plasser. De flyttet seg etter hvert, 
men like før pause kom en av dem bort til meg 

interessert i å yppe til bråk. Etter å ha vært på 
toalettet i pausen satt de samme supporterne på 
våre plasser nok en gang. Da valgte vi å sette oss 
på noen tomme seter noen rader lenger bak. 

Har du noen tips til andre banehoppere når det 
forberedelser og gjennomføring? 

tog og fotball) på forhånd – dessuten er det gøy 
å planlegge og jeg har blitt godt kjent i 
Storbritannia etter hvert. Jeg har bodd mye på 
Ibis og Novotel og har etter hvert fått en del 
bonusovernattinger der. 

Har du satt deg noen nye mål etter å ha besøkt 
samtlige 203 baner på SBFs banehopperliste? 

baner hver sesong i National League South og 
North. Ellers så har jeg sett en del fotball i Spania 
og Italia, men det blir ikke det samme som i 
Storbritannia. Jeg har vært så mye borte de siste 
årene at familien vil nok sette pris på at jeg 
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biljard
Spill biljard for 
kun 2 kr per minutt!  
(Vanlig pris er 3kr per minutt)

WHISKY
- vi har byens bredeste 
utvalg av whisky
spør oss gjerne om tips og råd. Vi har mye 
kunnskap vi gjerne deler med våre gjester

fotball 
- vi viser det som er verdt 
å se av Champions League, 
Europa League, Premier League 

ÅPNINGsTiDER: Tirsdag-lørdag: 13:00 – 03:00 / 
Søndag-mandag: 15:00 – 03:00

ØL - Et av byens beste ølutvalg



Ving er Norges største arrangør av fotballreiser til England. Vårt søster-
selskap Thomas Cook Sport er offisiell samarbeidspartner til en rekke 
storklubber.

Derfor kan vi tilby meget prisgunstige pakker. Alle våre fotballreiser  
er dekket av pakkereiseloven og vårt medlemskap i Reisegarantifondet 
gir deg best mulig beskyttelse.

Bestill din fotballreise på 
ving.no/fotballturer

Årets 
fotballtur
til England


